Voorwaarden deelname activiteiten SenW
Algemeen
Sport en Welzijn vindt het belangrijk dat iedereen op een prettige manier kan
deelnemen aan een activiteit. Daarom hanteren wij een huisregels en vragen wij onze
deelnemers deze te lezen en na te leven. Meer informatie over onze huisregels zijn te
verkrijgen bij onze medewerkers.
1.
2.
3.
4.

We hebben respect voor elkaar.
Deelnemers houden zich aan de spelregels en de huisregels.
Deelnemers volgen de aanwijzingen van de medewerkers van SenW op.
Deelnemers die onder invloed zijn van drank of drugs worden niet toegelaten tot
de activiteit.
5. Het is niet toegestaan te alcohol te drinken, drugs te gebruiken of te roken
tijdens een activiteit.
6. Deelnemers ruimen hun eigen rommel op.
7. Het is niet toegestaan je hinderlijk of agressief op te stellen. Geweld, in welke
vorm dan ook, wordt niet getolereerd.
8. Racisme, discriminatie en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
9. Schade aan gebouw of materialen wordt verhaald op de veroorzaker. Bij
vernieling of diefstal wordt de politie ingeschakeld en zal de schade worden
verhaald.
10. Wanneer deelnemers iets kwijt zijn of iets hebben gevonden, dienen zij dit te
melden bij de begeleider.
In het geval van te weinig (aangemelde) deelnemers heeft Sport en Welzijn het recht
de activiteit te stoppen of op te schorten. Indien het lidmaatschapsbedrag reeds is
voldaan, vindt er naar rato restitutie plaats.
In overleg met de deelnemers, worden deze eventueel op een wachtlijst geplaatst, tot
aan het moment dat er voldoende (aangemelde) deelnemers zijn op de activiteiten op
te starten of te hervatten.
Sport en Welzijn heeft de mogelijkheid jaarlijks tarieven te indexeren. Wanneer vanuit
overheidsmaatregelen dit noodzakelijk is, kunnen tussentijdse tariefsaanpassingen
worden doorgevoerd.
Deelname aan de activiteit(en) is op eigen risico van de deelnemer. Sport en Welzijn
is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke
eigendommen.
Looptijd
De deelnemer schrijft zich in voor de gehele looptijd van een activiteit, die kan
bestaan uit een dag(deel), bredeschoolblok, schooljaar, sportseizoen of andere vooraf
afgesproken vaste periode. Aan het einde van de periode vervalt de inschrijving en
kan men zich opnieuw aanmelden voor een periode.
In het geval van tussentijds inschrijven worden de kosten voor deelname naar rato
berekend aan de hand van het nog mogelijk te volgen aantal activiteiten voor de
betreffende periode.
Aanmelden/inschrijven
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Aanmelden of inschrijven voor een activiteit verloopt op de wijze zoals aangegeven bij
de activiteit. Dat kan via de website zijn, per e-mail of een los formulier.
Tussentijds opzeggen
Het lidmaatschap is niet tussentijds op te zeggen met teruggave van het betaalde
lidmaatschapsbedrag, met uitzondering van de volgende situaties:



Als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte is het voor de deelnemer
onmogelijk geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode deel te
nemen aan de activiteiten.
Wijziging in het woonadres van de deelnemer (geregistreerd in de gemeentelijke
basisadministratie), waardoor de reisafstand en reistijd naar de leslocatie een
belemmering vormen om (naar alle redelijkheid) de activiteiten te volgen.

Bij bovenstaande situaties vindt restitutie plaats. De hoogte van de restitutie wordt
vastgesteld aan de hand van het aantal activiteiten, welke vanwege deze oorzaak niet
meer gevolgd kunnen worden. Na afloop van de betreffende periode eindigt het
lidmaatschap automatisch.
Tussentijdse onderbreking
In het geval van afwezigheid door vakantie of kortdurende ziekte vindt er geen
restitutie plaats over het betaalde bedrag.
In het geval van langere afwezigheid vanwege een aantoonbare medische oorzaak
vindt restitutie plaats. De hoogte van de restitutie wordt vastgesteld aan de hand van
het aantal activiteiten, welke vanwege deze medische oorzaak niet gevolgd zijn of
kunnen worden gevolgd.
Betaling
Betaling van deelnamekosten geschiedt per automatische incasso (na machtiging van
deelnemer), factuur of contant.
In het geval van een factuur dient de deelnemer het op de factuur vermelde bedrag
over te maken naar Sport en Welzijn binnen het op de factuur aangegeven
betalingstermijn.
In het geval van automatische incasso dient de deelnemer zorg te dragen voor
voldoende saldo op de opgegeven rekening om de incasso te laten plaatsvinden.
Mocht dit niet het geval zijn, dan ontvangt de deelnemer alsnog een factuur.
Sport en Welzijn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onjuist indienen van
de voor haar noodzakelijke persoonsgegevens, dan wel bankgegevens.
Vervoer van en naar activiteiten
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar activiteiten van Sport
en Welzijn. Voor excursies en dagtrips Summer/WinterEvents verzorgt Sport en
Welzijn het vervoer vanaf het verzamelpunt van en naar de activiteit. De kosten van
dit vervoer zit in de deelnemersbijdrage.
Foto’s en video’s
Sport en Welzijn behoudt zich het recht om foto’s te maken tijdens de activiteiten en
te gebruiken voor publicatie, voor promotionele doeleinden, zonder recht op
vergoeding voor anderen.
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