Algemene voorwaarden zomerkampen 2020
Boekingsvoorwaarden
Het bedrag dient binnen 2 weken aan ons te worden overgemaakt op Rabobank NL05 RABO 0337 4332 83 t.n.v.: De
Jongens uit Schoorl zomerkampen te Schoorl onder vermelding van het factuurnummer & naam. Gelijktijdig met de
betaling verklaar je akkoord te gaan met de door ons gestelde voorwaarden.
Voorwaarden deelname.
Deelname geschiedt op eigen risico. Om deze risico's te dekken, dien je een passende verzekering te hebben / af te
sluiten. Deelnemers moeten in goede gezondheid verkeren en moeten bij deelname aan wateractiviteiten kunnen
zwemmen (in bezit zijn van een zwemdiploma). Deelnemers dienen aanwijzingen van de instructeurs op te volgen.
Door ondertekening van het boekingsformulier verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden. Tevens verklaar je
gezond te zijn en er van bewust te zijn dat watersporten onder de ‘risicosporten’ valt. Ook aan deelname van de
overige activiteiten die wij aanbieden zijn risico's verbonden. Bij minderjarige deelnemers moeten ouders of voogd het
boekingsformulier mede ondertekenen.
Annuleringsverzekering.
Je dient zelf een passende verzekering te hebben zo niet af te sluiten.
Veiligheid en ondernemen
Alle activiteiten van Zomerkampen Schoorl worden uitgevoerd door De Jongens Uit Schoorl (DJUS) en vallen daarmee
onder de overkoepelende branche-organisatie: Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland (VeBON). Dit is
belangrijk voor u als deelnemer, omdat u daardoor bij ons letterlijk goed verzekerd bent van een professionele
uitvoering. Daarnaast zijn wij TÜV gecertificeerd op het gebied van veilig werken, veilige materialen en deskundige
instructeurs. Wij zijn erkend opleidings- en leerbedrijf voor outdoor- en beach animator, lifeguard en het CIOS.
Aansprakelijkheid.
Elk zomerkamp wordt geleid door deskundige en ervaren begeleiding. Ze zorgen voor een superleuke en veilige week!
Op alle activiteiten welke door de jongens uit Schoorl of in opdracht van de jongens uit Schoorl worden uitgevoerd zo
ook de zomerkampen gelden de algemene voorwaarden van de overkoepelende branche-organisatie VeBON.
Annuleren door deelnemers.
Je kunt tot 2 weken voor aanvang van de cursus of activiteit waarvoor je, je hebt ingeschreven schriftelijk annuleren.
De datum waarop De jongens uit Schoorl de annuleringsbrief ontvangt, geldt als annuleringsdatum. Reeds betaalde
cursusgelden storten wij dan terug onder aftrek van € 30,- administratie/reserveringskosten. Annuleer je binnen 2
weken voor aanvang van de cursus of activiteit, dan vervalt het recht op terugbetaling.
Foto’s
DJUS neemt gedurende het zomerkamp verschillende foto’s die worden gedeeld via Facebook. Indien u geen foto’s
van uw kinderen op Facebook wilt, horen wij dat graag en houden we hier rekening mee.
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