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Inleiding
Door het inschrijven van uw (pleeg)zoon/-dochter voor deelname aan stichting Kinder Vakantie Werk de
Blaak, hierna te noemen KVW de Blaak, gaat u een overeenkomst aan met KVW de Blaak. Op deze
overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden
Artikel 1 - Inschrijving
• De inschrijving geschied elektronisch via het inschrijfformulier op de website van KVW de Blaak.
Het moment waarop het mogelijk wordt om uw (pleeg)zoon/-dochter in te schrijven wordt tijdig
kenbaar gemaakt op de website.
• Na de inschrijving worden u gegevens zo snel mogelijk verwerkt. U krijgt per email een
bevestiging van de inschrijving. Met deze bevestiging bent u verzekerd van deelname, mits aan
de betaalverplichting is voldaan via Ideal, of contact op de (eventuele) betaalavond.
• In de week voor de zomervakantie of in de eerste weken van de vakantie ontvangt u van ons
een informatiebrief over de KVW week.
• De groepsindeling wordt 1 tot 2 weken voor aanvang van de KVW week bekend gemaakt via
onze website.
• Bij het inschrijven kunt u 1 voorkeur aangeven van een andere deelnemer waarbij u
(pleeg)zoon/-dochter in de groep wil. KVW de Blaak streeft er naar bij de indeling van de
groepen de aangegeven voorkeur toe te kennen. Hieraan zijn echter geen rechten te ontlenen.
• Inschrijving staat open voor ouders/verzorgers over wie zij bevoegd het gezag uitoefenen.
• De inschrijving als hiervoor bedoeld staat open voor kinderen die naar de basisschool gaan tot
en met kinderen die na de vakantie naar het eerste jaar van de middelbare school gaan.
• Ouders/verzorgers vullen het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in.
• Indien u uw (pleeg)zoon/-dochter na het vastgestelde inschrijftermijn aanmeld en/of betaalt
worden er extra administratiekosten in rekening gebracht.
• Voor groep A/B/C/D geldt een bedrag van 5 euro administratiekosten per nainschrijving
• Voor de groep Kiddies geldt een bedrag van 2,50 euro administratiekosten per
na-inschrijving
Artikel 2 – Annuleren, uitschrijven
• Deelname kan, na inschrijving, via de mail of telefonisch kenbaar gemaakt worden.
• In de week zelf kunt u contact opnemen met de contactpersoon genoemd in de informatiebrief
om aan te geven dat uw (pleeg)zoon/-dochter bepaalde dagen niet deelneemt aan het
evenement.
• Indien uw kind na inschrijving, zonder geldige reden helemaal niet of slechts enkele dagen
meedoet met KVW de Blaak, is een teruggaaf van het inschrijfgeld niet mogelijk. In het geval
van onvoorziene omstandigheden kan het bestuur van KVW de Blaak besluiten het inschrijfgeld
(gedeeltelijk) te retourneren, met aftrek van reeds gemaakte kosten.
• KVW de Blaak is bevoegd deelnemende kinderen de toegang tot het evenement te ontzeggen
indien zij zich bij herhaling niet houden aan de redelijke instructies van de vrijwilligers dan wel
gevallen waarin het doen of nalaten van het deelnemende kind de veiligheid van andere
kinderen in gevaar brengt, gebracht heeft of kan brengen. Hierin wordt u verwezen naar de
vastgestelde huisregels van KVW de Blaak.
Artikel 3 - Zorg
• De ouders/verzorgers dienen er zorg voor te dragen dat de deelnemende kinderen deugdelijk
voor ziektekosten en aansprakelijkheid (WA) verzekerd zijn.

In geval het deelnemende kind behoefte heeft aan (acute) medische zorg zal KVW de Blaak in
overleg met de ouders/verzorgers deze zorg bieden, in zoverre dit binnen de mogelijkheden en
bevoegdheden van de vrijwilligers ligt. In die gevallen waarin het bieden van acute zorg niet kan
wachten is KVW de Blaak bevoegd deze zorg te bieden, dan wel in te schakelen, waarbij direct
daarna contact met de ouders/verzorgers wordt opgenomen.
• KVW de Blaak zorgt tijdens het evenement voor aanvullend drinken (water, limonade).
Ouders/verzorgers dienen er zorg voor te dragen dat de kinderen adequaat van een lunch
inclusief drinken zijn voorzien.
• KVW de Blaak beschikt over een team EHBO’ers om passende eerste hulp te verlenen in
voorkomende gevallen.
• Daarnaast beschikt KVW de Blaak over vertrouwenspersonen.
Artikel 4 - Aansprakelijkheid
• Deelnemende kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen, kleding etc. die zij tijdens
het evenement bij zich hebben en/of dragen. Het evenement is een actief buitenevenement dat
onder andere onderhevig is aan weersinvloeden. KVW de Blaak aanvaardt derhalve geen
aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies en/of diefstal van kleding en persoonlijke
bezittingen. Wij adviseren u dan ook nadrukkelijk uw kind(eren) geen dure kleding of schoenen
aan te doen, evenals dure persoonlijke spullen mee te geven, tijdens de KVW week. Op locatie
is een post met gevonden voorwerpen waar u terecht kunt voor zoekgeraakte spullen.
• KVW de Blaak aanvaard geen aansprakelijkheid voor (blijvend) letsel als gevolg van deelname
aan het evenement voor zover deze schade niet is ontstaan door grove nalatigheid of opzet
door vrijwilligers van KVW de Blaak.
• Aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering
van KVW de Blaak in het onderhavige geval uitkeert.
Artikel 5 – Ophalen/brengen
• Ouders/verzorgers dienen de deelnemende kinderen te brengen en op te halen conform de
tijden in het vastgestelde programma. Kinderen worden enkel meegegeven aan de
ouders/verzorgers of aan de door ouders/verzorgers op de betreffende dag kenbaar gemaakte
persoon.
• Ouders/verzorgers zijn van harte welkom om de dagopening en de dag afsluiting bij te wonen.
Op andere momenten gedurende de dag worden ouders/verzorgers verzocht het
evenemententerrein niet te betreden.
•

