
 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing per 15 december 2018 

Algemene voorwaarden Stichting Signaalkampen 

Artikel 1. Inleidende bepalingen 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Organisator: Stichting Signaalkampen der C.S.B. 

Deelnemer: degene die voor een zeilkamp bij Stichting Signaalkampen is aangemeld 

Stafleden: vrijwilligers actief binnen Stichting Signaalkampen die kampen organiseren 

Bestuur: het bestuur van Stichting Signaalkampen der C.S.B. 

Contactpersoon: de persoon die namens Stichting Signaalkampen der C.S.B. contact onderhoud met 

deelnemers 

Betaling: het bedrag zoals op de website van Stichting Signaalkampen aangegeven dat betaald dient te worden 

voor aanvang van het desbetreffende kamp 

Artikel 2. Boeking en procedure 

2.1 Door u aan te melden voor een evenement of zeilkamp doet u een verzoek aan Stichting 

Signaalkampen om dit evenement of zeilkamp bij te wonen. De afweging tot het al dan niet plaatsen voor een 

evenement of zeilkamp wordt genomen door het bestuur van Stichting Signaalkampen. 

2.2 Afhankelijk van het moment van goedkeuring ontvangt u per email een verzoek tot betaling van het 

verschuldigde deelnamebedrag. De aanmelding is pas definitief na afronding van het betaalproces. 

2.3 Het is mogelijk dat er al heel veel aanmeldingen zijn voor het kamp dat als eerste keus is aangegeven. 

Daarom is het mogelijk dat u in het kamp van uw tweede keus wordt geplaatst.  

 

Artikel 3. Annuleren 

3.1 Annuleren is slechts schriftelijk mogelijk. Tot twee maanden voor het kamp kost dit 12 euro 

administratiekosten.  

3.2 Annuleert u tussen twee maanden en een week voor het kamp dan is de helft van de kampprijs 

verschuldigd. Bij annulering minder dan een week voordat het kamp begint is de gehele kampprijs 

verschuldigd.  

3.3 Stichting Signaalkampen behoudt te allen tijde het recht om een inschrijving te wijzigen of te 

annuleren. 
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Artikel 4. Aansprakelijkheid 

4.1 Stichting Signaalkampen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan 

eigendommen.  

4.2 Wij vinden de veiligheid van onze deelnemers tijdens de kampen erg belangrijk. Het is echter 

noodzakelijk dat de deelnemers zelf een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid en eventueel een 

reisverzekering afsluiten.  

Artikel 5. Veiligheid 

5.1 Uit veiligheidsoverweging stelt Stichting Signaalkampen de deelnemers verplicht om in het bezit te zijn 

van een zwemdiploma (minimaal zwemdiploma A). 

5.2 Het is verplicht om tijdens het dragen van (een deel van) een regen- of zeilpak en/of -laarzen en/of 

tijdens zwaar weer een zwemvest te dragen. De zwemvesten worden tijdens het kamp in bruikleen uitgereikt.  

Artikel 6. Alcoholbeleid 

6.1 Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. 

6.2 Bij bezit en/of gebruik van drugs wordt de deelnemer verwijderd van het kamp. 

Artikel 7. Multimedia 

7.1 Tijdens de kampen en evenementen kunnen er foto’s en video’s worden gemaakt door stafleden en 

deelnemers van Stichting Signaalkampen.  

7.1 Stichting Signaalkampen heeft toestemming van de deelnemer om het foto/filmmateriaal te gebruiken 

voor publicitaire doeleinden zoals aankondiging in brochures, promotie-uitingen, sociale media en dergelijke.  

7.2 Stichting Signaalkampen zegt toe de gemaakte opnames te gebruiken op een manier waarvan zij met 

redelijkheid niet verwacht dat deze u op enigerlei schade of nadeel kan toebrengen. 

7.3 Door akkoord bevinden van de algemene voorwaarden geeft de deelnemer onherroepelijk 

toestemming voor bovengenoemd gebruik van de opnames.  

7.4 Indien u hiermee niet akkoord gaat kunt u dit aangeven in het veld ‘overige opmerkingen’ bij het 

aanmeldingsformulier. Artikel 7 van de algemene voorwaarden wordt dan buiten toepassing gelaten. 

 

 

 


