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Algemene voorwaarden - Zomerkampen 

1. Het gehele bedrag dient vooraf betaald te worden; 

2. De aanmelding is tot 2 weken voor aanvang van de activiteit kosteloos te annuleren; Tot 1 

week voor aanvang van de activiteit krijgt men 50% van het betaalde bedrag terug. 

Afmelding 3 dagen van te voren of later, betekent geen geld terug; 

3. Bij ziekte van een kind, zullen wij het bedrag ter waarde van 1 persoon terugboeken op de  

rekening; 

4. Bij minder dan 10 aanmeldingen per dag, zullen de activiteiten voor de gehele week worden 

geannuleerd. De aanmeldingen zullen dan worden verplaatst naar een andere week en 

accommodatie. U ontvangt hier minimaal 5 dagen van te voren bericht over. Indien u geen 

gebruik wilt maken van het aanbod in de andere accommodatie, zal het volledig betaalde 

bedrag worden teruggestort op de rekening.  

5. Bij betreding van de accommodatie dienen de daar geldende huisregels nageleefd te  

worden;  

6. Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico. De deelnemer is zich ervan bewust  

dat de activiteit risico’s met zich mee brengt en dat zich tijdens activiteit ongevallen kunnen  

voordoen. De deelnemer accepteert deze risico’s. Feest44 sluit iedere (eigen)  

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan activiteit dan wel het verblijf in  

een van de accommodaties van Feest44 uit, ongeacht van welke aard en/of omvang de 

schade is. Feest44 sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit, van welke aard en of omvang dan  

ook, van werknemers van Feest44 en eventuele hulppersonen. 

7. Er zullen tijdens de activiteiten foto’s en video’s worden gemaakt, welke zullen worden 

gebruikt voor marketing doeleinden. Als u hier niet mee akkoord gaat, dient u dit bezwaar 

schriftelijk bij aanvang van de activiteit in te dienen.  

8. Het is deelnemers niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken - en/of die middelen te  

gebruiken waarvan redelijkerwijs bekend is dat ze het beoordelingsvermogen beïnvloeden - 

vóór of tijdens de activiteit; 

9. Het is niet toegestaan met de materialen te gooien of te slaan . De materialen dienen altijd  

op de aangegeven of op een gebruikelijke wijze gebruikt te worden; 

10. Het is verboden de geboden faciliteiten te gebruiken voor andere doeleinden dan die  

waarvoor ze ter beschikking worden gesteld; 

11. In alle gevallen dienen de voorschriften en aanwijzingen van medewerkers van Feest44  

onmiddellijk opgevolgd te worden; 

12. Bij overtreding van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en overigens indien  

medewerkers van Feest44 daartoe reden zien, kunnen één of meer deelnemers worden  

uitgesloten van verdere deelname zonder dat de entreegelden terugbetaald worden; 

13. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie van SFH. 


