ALGEMENE VOORWAARDEN ACTIVITEITEN
STICHTING JUVENTA HEETEN 2020
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Activiteiten: alle programma’s, evenementen en activiteiten welke door Stichting
Juventa Heeten worden georganiseerd.
1.2. Deelnemer: een natuurlijk persoon die deelneemt c.q. zal nemen aan een
Evenement
2. Deelname
2.1 Deelname geschiedt op eigen risico. De ouders/verzorgen zijn zich bewust van
het feit dat gebruik/huur van materialen, en deelname aan activiteiten, zowel voor uw
kind als voor derden, risico’s voor schade – Letselschade, zaakschade en
gevolgschade daaronder begrepen inhoudt.
2.2 Door akkoord te gaan met je aanmelding voor activiteiten, verklaar je akkoord te
gaan met de algemene voorwaarden, tevens verklaar je gezond te zijn er van bewust
te zijn dat bepaalde activiteiten risico’s met zich mee brengen.
3. Foto en beeldmateriaal
3.1 Het kan voorkomen, dat er tijdens activiteiten van Stichting Juventa Heeten foto’s
of beeldmateriaal wordt geschoten. Dit wordt dan gedaan vanuit promotie
doeleinden, archief of nieuwsverslagen/blogs, maar ook voor verantwoording betreft
subsidies. Vanuit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dienen
ouders/verzorgers aan te geven of zij hiermee instemmen. Dit kan via de
inschrijfpagina op de website. Indien er ongewenste foto’s/beeldmateriaal geplaats
wordt, in ogen van ouders/verzorgers, dienen zij dit aan te geven bij Stichting
Juventa Heeten.
4. Verzekering
4.1 Elke deelnemer dient zelf voor een passende verzekering te zorgen, we raden
dan ook aan om na te gaan of je ook daadwerkelijk over een passende verzekering
beschikt.
5. Aansprakelijkheid
5.1 Juventa Heeten en/of vrijwilligers/medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld
worden voor diefstal, schade en/of lichamelijk letsel tijdens deelname aan Stichting
Juventa Heeten activiteiten.
5.2 De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, geleden door
deelnemers als gevolg van weersomstandigheden, natuurinvloeden, ziekte of welke
overmachtssituatie dan ook.
5.3 Deelnemers kunnen aansprakelijk gesteld worden wanneer zij door grove
nalatigheid en/of opzet schade aanrichten aan het door Stichting Juventa Heeten
beschikbaar gestelde materiaal en materiaal van derden.

5.4 De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelnemen aan activiteiten zowel
voor hem als voor derden extra risico’s voor schade (letselschade zaakschade en
gevolgschade) inhoudt. De deelnemer neemt de gevolgen van deze risico’s voor
zijn/haar rekening.
5.5 Ten behoeve van veiligheid dienen deelnemers veiligheidsinstructies van
instructeurs en medewerkers/vrijwilligers strikt op te volgen.
6. Begeleiding
6.1 De deelnemers die een activiteit met Stichting Juventa Heeten zijn
overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen
van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een
goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
6.2 Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische
gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of
overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden
uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de
betreffende deelnemer.
*EINDE ALGEMENE VOORWAARDEN*

