ALGEMENE VOORWAARDEN F&H ZOMERKAMP F&H Zomerkamp is een onderdeel van Hockey Outfitters B.V.
Definities
•

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op door Hockey
Outfitters b.v. georganiseerde F&H Zomerkampen.

•

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met F&H Zomerkamp
aangaat.

•

Deelnemer: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen F&H Zomerkamp en
Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van F&H
Zomerkamp.

•

Overeenkomst: een overeenkomst tussen F&H Zomerkamp en opdrachtgever ter zake van een of meer
door F&H Zomerkamp ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten

•

Aanmeldingsformulier: formulier dat staat op de website www.fieldandhockey.com - FLD&HCKY –
hockeykampen of deze wordt u toegezonden na aanvraag per mail, telefonisch of mondeling

•

Deelnamebedrag: het totale bedrag van de door F&H Zomerkamp– ter zake een met Opdrachtgever
gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief btw.

Totstandkoming van de Overeenkomst
Alle aanbiedingen van F&H Zomerkamp zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het
aanmeldingsformulier aan F&H Zomerkamp heeft geretourneerd.
Betaling
De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur van F&H Zomerkamp. Bij
reservering binnen 14 dagen voorafgaand het kamp dient betaling plaats direct plaats te vinden in ieder geval
voor aanvang van kamp. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever in verzuim en behoudt F&H Zomerkamp zich
het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever aansprakelijk voor de annuleringskosten
zoals vermeld onder Annulering van deze Algemene Voorwaarden.
Aansprakelijkheid Opdrachtgever
Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de F&H Zomerkamp en/of enige derde is/zal
ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels
hieronder begrepen – van Deelnemer.
Annulering
Bij annulering van de Overeenkomst worden per deelnemer de volgende kosten in rekening gebracht:
•

Annulering tot 12 weken voor aanvang van het kamp is Opdrachtgever 10% van het gehele
Deelnamebedrag verschuldigd aan F&H Zomerkamp

•

Annulering tot 8 weken voor aanvang van het kamp is Opdrachtgever 20% van het gehele
Deelnamebedrag verschuldigd aan F&H Zomerkamp

•

Annulering tot 3 weken voor aanvang van het kamp is Opdrachtgever 30% van het gehele
Deelnamebedrag verschuldigd aan F&H Zomerkamp

•

Annulering binnen 3 weken voor aanvang van het kamp is Opdrachtgever het gehele Deelnamebedrag
verschuldigd aan F&H Zomerkamp

•

In geval van Annulering is Deelnemer gerechtigd een ander persoon in zijn plaats te laten deelnemen.
Er wordt dan euro 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

•

De Opdrachtgever kan het annuleringsrisico afkopen tegen een vergoeding van 5% van het
deelnamebedrag, zie hoofdstuk Afkoop Annuleringsrisico.

Afkoop risico van Annulering
Opdrachtgever kan het risico van annulering afkopen door bij inschrijving een vergoeding te betalen van 5%
van het deelnamebedrag. Uitkering wordt uitsluitend verleend bij annulering voor aanvang van het kamp indien
er sprake is van een van de volgende omstandigheden:
•

Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval letsel van de Deelnemer, familieleden in de 1e of 2e graad
of huisgenoten van de Deelnemer.

•

Medisch noodzakelijke ingreep welke Deelnemer onverwacht moet ondergaan

•

Zodanige blessure dat de Deelnemer op geen enkele wijze aan de hockeyactiviteiten kan deelnemen.
Er is wel een dokterverklaring nodig.

Overmacht/Wijziging/Annulering F&H Zomerkamp
Indien de F&H Zomerkamp door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is F&H Zomerkamp gerechtigd om een naar haar
oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst
geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever is
gehouden. Onder overmacht wordt onder andere begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een
sportkamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 24 deelnemers per kamp.
Aansprakelijkheid van F&H Zomerkamp
Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. F&H Zomerkamp–
behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van F&H Zomerkamp; geen
aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al
dan niet in bewaring gegeven aan de staf van de F&H Zomerkamp, als gevolg van diefstal, verlies of
beschadiging. F&H Zomerkamp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op
vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-)
verzekeringen van derden die door de F&H Zomerkamp bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van de F&H
Zomerkamp beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid)verzekering(en) aanspraak bestaat.
Verzekering door de Opdrachtgever/Deelnemer
De Opdrachtgever/Deelnemer is verplicht voor de Deelnemer een reis- en ongevallenverzekering, met bij
voorkeur een uitgebreide sportdekking af te sluiten gedurende de periode van het kamp.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp nog vier weken door F&H Zomerkamp bewaard. Na
het verstrijken van deze periode is F&H Zomerkamp gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan het een
door F&H Zomerkamp uitgekozen goede doelen organisatie.
Privacy bepaling
F&H Zomerkamp heeft het recht om foto’s en video’s gemaakt tijdens de zomerkampen op haar website of in
haar media-uitingen te gebruiken. Door deelname aan F&H Zomerkamp gaat opdrachtgever akkoord met
(audio)visuele opnamen gedurende het kamp. De (audio) visuele opnamen kunnen gebruikt worden ter
aankleding en/of promotie van F&H Zomerkamp. Indien u niet wilt dat u of uw kinderen worden
gefotografeerd/gefilmd of dat foto’s of ander beeldmateriaal van u of uw kinderen worden gepubliceerd dient u
dit voor aanvang van het kamp aan te geven.
Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de F&H Zomerkamp gedane aanbiedingen,
opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere
overeenkomsten. De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de
Opdrachtgever wordt door F&H Zomerkamp uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van of
aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien
F&H Zomerkamp daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de
Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste
Toepasselijk recht en geschillen
Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten
tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te
Rotterdam.
Einde Algemene Voorwaarden F&H Zomerkamp

