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ALGEMENE VOORWAARDEN Voetbalkamp vv Hoogland 

Inschrijving en betaling 
Inschrijven gebeurt door middel van het invullen en mailen van het inschrijfformulier 
“Voetbalkamp 2018” van vv Hoogland. 
De inschrijving is definitief als u een bevestiging per mail heeft ontvangen en de bijdrage is 
bijgeschreven op de rekening van het voetbalkamp. 

Annuleren 
Indien zonder afbericht, een geldige reden of het niet opkomen dagen van de deelnemer, is het 
volledige bedrag verschuldigd. 
Indien de afmelding binnen twee maanden voor aanvang van het voetbalkamp plaatsvindt wordt 
niet overgegaan tot restitutie van het bedrag i.v.m. reeds gemaakte kosten. 

Overmacht 
Indien wij door overmacht geheel of ten dele zijn verhinderd één of meer voor haar uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is vv Hoogland gerechtigd om een naar 
haar oordeelgelijkwaardig alternatief aan te bieden of tot (deels) restitutie van het bedrag over te 
gaan. 
Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen 
voor deelname aan het kamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt 
dan 30 deelnemers per kamp. vv Hoogland dient de deelnemer minimaal twee weken vóór 
aanvang van het kamp hiervan in kennis te stellen.  

Instructies en gedragsregels 
De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van 
vv Hoogland voetbalkamp, ter bevordering van een goed verloop van het kamp. Tevens dient de 
deelnemer de gedragsregels te respecteren welke vv Hoogland hanteert. 
Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan het vv Hoogland kamp hinder 
of overlast bezorgt, kan door de staf van voetbalkamp vv Hoogland van (voortzetting van) het 
kamp worden uitgesloten. 

BELANGRIJK: 
Bij een sportieve vakantie past het niet om te roken en alcohol te drinken, daarom wordt geen 
enkele vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan tijdens verblijf op een vv Hoogland kamp. 
Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van het kamp. Wij danken u voor uw 
begrip. 

Je persoonlijke gegevens 
Artikel 3, lid 2 van de consumentenvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke 
gegevens die voor de uitvoering van het kamp van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet 
alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor (één 
van de) vakantiegenoten van belang zijn, zoals de leeftijd van deelnemers. Als je een 
voetbalkamp boekt, rekenen wij erop dat je in staat bent aan hetgehele programma mee te doen. 

 
Het melden van bijzonderheden 
Je bent als deelnemer verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger 
gespeeld hebben, op te geven. 
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Bij bijzonderheden moet je denken aan: 
ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke) en medicijnen, diëten, ingrijpende 
persoonlijke omstandigheden (zoals gescheiden ouders), een geloofsovertuiging welke bepaalde 
gebruiken met zich meeneemt waar wij als organisatie rekening mee moeten houden etc. 

Aansprakelijkheid 
De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle 
schade die voor vv Hoogland en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van 
een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de 
deelnemer. 
vv Hoogland is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke 
eigendommen van de deelnemers. Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor 
risico van de deelnemer. vv Hoogland aanvaardt - behoudens in geval van schade veroorzaakt 
door opzet of grove schuld van vv Hoogland - geen aansprakelijkheid voor 
schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan 
niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van vv Hoogland, als gevolg van diefstal, verlies 
of beschadiging. 

Blessure’s en ongelukken 
Indien de deelnemer gewond, of ernstig geblesseerd raakt tijdens een voetbalkamp van vv 
Hoogland, zonder dat er sprake is van ernstige nalatigheid van vv Hoogland, dan is de 
verzekering van de deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger van toepassing. 

Medicijngebruik 
Indien uw kind medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dient u deze bij aanvang 
van het kamp af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De 
begeleider van het kamp zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop 
toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven 
zijn wij niet verantwoordelijk. 

Groepsindeling 
Elke deelnemer zal worden ingedeeld in een team/groep gedurende het kamp. Dit team zal 
gezamenlijk een slaapplaats delen en deelnemen aan de activiteiten. Gezien de grote hoeveelheid 
deelnemers is de gemaakte teamindeling niet te wijzigen gedurende het kamp. Wel zal er zoveel 
mogelijk rekening gehouden worden met de indeling ten aanzien van teamgenoten 
zoals zij spelen in de competitie. 

Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen worden na afloop van het kamp nog vijf dagen door vv Hoogland 
bewaard. 
Na het verstrijken van deze periode is vv Hoogland gerechtigd deze voorwerpen over te dragen 
aan een goed doel. 

Foto’s / Video’s 
Tijdens het kamp worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van vv Hoogland 
promotiemateriaal. Mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van het 
voetbalkamp schriftelijk aan de organisatie kenbaar te maken. 
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