
 

 

Algemene voorwaarden 
 
 

1. De inschrijving is bedoeld  voor kinderen die ten tijde van het evenement tussen de 4 
en 13 jaar zijn en basisonderwijs volgen. Ouders/verzorgers vullen het 
inschrijfformulier volledig en naar waarheid in. In geval van onjuistheden is Stichting 
KinderVakantieSpel Ossendrecht, verder te noemen als KVS, bevoegd de inschrijving 
aan te passen en eventueel te ontbinden, zonder dat daaruit een verplichting tot 
restitutie of aansprakelijkheid voortvloeit. 
 

2. Een inschrijving is pas geldig op het moment dat het inschrijfgeld door KVS is 
ontvangen. De datum van ontvangst van het inschrijfgeld geldt als datum van 
inschrijving. Betaling bij voorkeur elektronisch, vermeldt duidelijk de voor- en 
achternaam van uw kind(eren). 
 

3. Na het inschrijven worden er al bepaalde kosten gemaakt voor uw kind. Besluit uw 
kind niet of niet een hele week mee te draaien, worden daar toch kosten voor 
berekend. Restitutie van het inschrijfgeld geschiedt na aftrek van reeds gemaakte 
kosten, dit bepaalt het bestuur. Restitutie geschiedt alleen op eigen verzoek. 

 
4. De ouders/verzorgers dienen ervoor zorg te dragen, dat de deelnemende kinderen 

deugdelijk voor ziektekosten en persoonlijke aansprakelijkheid (in de volksmond 
genoemd WA verzekering) zijn verzekerd.  

 
5. Het is de verantwoordelijkheid van de wettelijk verantwoordelijke van het kind, om te 

zorgen dat er in geval van lichamelijk letsel, dan wel materiële of immateriële schade, 
welke zich voordoet door deelname aan het door KVS georganiseerde evenement, 
optredend bij het kind zelf, dan wel bij anderen aanwezig op het evenement door 
toedoen van het kind, hij of zij hiervoor verzekerd is.  
Mocht het schadeveroorzakende voorval niet gedekt worden door een verzekering 
van de wettelijk verantwoordelijke van het kind dan draagt de wettelijk 
verantwoordelijke van het kind zelf de schade.  

 
6. Deelname aan KVS geschiedt geheel op eigen risico. 

 
7. In geval het deelnemende kind behoefte heeft aan (acute) medische zorg, zal KVS 

proberen in overleg met de ouders/verzorgers deze zorg te bieden. In die gevallen 
waarin het bieden van die zorg het overleg niet kan afwachten, is KVS bevoegd deze 
zorg te doen bieden zonder tussenkomst van de ouders/verzorgers. Let wel, deze 
zorg kan ook een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis betreffen.  
 

8. Vervoersmiddelen van ouders/verzorgers en kinderen die tijdens een KVS activiteit 
gebruikt worden dienen in deugdelijke staat te zijn en te voldoen aan alle wettelijke 
bepalingen. De auto waarmee gereden wordt tijdens een activiteit van KVS is in bezit 
van een ongevallen inzittendeverzekering.   

 
9. KVS is bevoegd deelnemende kinderen de toegang tot het evenement te ontzeggen 

indien zij zich bij herhaling niet houden aan de redelijke instructies van de 
groepsleiders en/of vrijwilligers dan wel in gevallen waarin het doen of nalaten van 
het deelnemende kind de veiligheid van andere kinderen in gevaar brengt, gebracht 
heeft of zal kunnen brengen. 

 



 

 

10. Tijdens de KVS activiteiten wordt beeldmateriaal gemaakt. Enkele foto’s worden 
gebruikt in de media voor promotie. Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers hier 
toestemming voor geven, tenzij er een uitdrukkelijk bezwaar bij inschrijving van het 
betreffende kind is aagegeven.  

 
11. De deelnemende kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de 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. KVS aanvaardt 
derhalve geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies en/of diefstal van kleding 
en persoonlijke bezittingen. 

 
12. KVS bepaalt, indien zij niet voor de veiligheid kan instaan, een inschrijfstop. 

 
13. In geval van extreme weersomstandigheden behoudt KVS het recht om de activiteit 

niet door te laten gaan of voortijdig te staken.  
 

14. Roken, alcohol en drugsgebruik wordt niet getolereerd. Bij constatering hiervan 
besluit het bestuur tot uitsluiting van deelname, dit zonder restitutie van het 
inschrijfgeld. 

 
15. Mobiele telefoons worden niet toegestaan, tenzij in goed overleg met het dagelijks 

bestuur. 
 

16. KVS zorgt tijdens het evenement voor voldoende water. Ouders/verzorgers dienen 
ervoor zorg te dragen, dat de kinderen adequaat van een lunch zijn voorzien. 

 
17. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeur van vriendjes of 

vriendinnetjes mits niet te laat ingeschreven. Voorkeur voor leiding kunnen wij niet 
honoreren. Dit vanwege organisatorische redenen. 

 
18. Gevonden voorwerpen worden tot 2 weken na de activiteit week bewaard, daarna 

vervallen deze aan KVS.  
 

19. Gewonnen prijsjes, foto’s e.d. worden niet nabezorgd. 

 
20. Deelnemende kinderen dienen zich in het Nederlands verstaanbaar te kunnen maken. 

 
21. In situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voldoen, beslist het dagelijks 

bestuur van KVS.  Het bestuur kan om moverende redenen besluiten af te wijken van 
de algemene voorwaarden. 

 
 


