Algemene Voorwaarden Jeugdroeikamp Stichting Evenementen Laga
16 december 2020
Stichting Evenementen Laga
Nieuwelaan 53
2611 RR Delft
E-mail: jrk@laga.nl
1. Definities
In deze voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:
1.1 Deelnemer: degene die participeert aan het Jeugdroeikamp
1.2 Afnemer: degene die een boeking doet
1.3 Aanbieder: Stichting Evenementen Laga, hierna verder te noemen als: ‘Laga’.
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die tot stand is
gekomen betreffend het Jeugdroeikamp tussen Laga en de afnemer.
3. Aansprakelijkheid
3.1 Deelname aan het Jeugdroeikamp is geheel op risico van de afnemer.
3.2 Laga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg van deelname aan
een door Laga georganiseerde activiteit tijdens het kamp.
3.3 Laga is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
3.4 Laga is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van persoonlijke eigendommen.
3.5 Afnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor schade die is ontstaan als direct of indirect gevolg
van een toerekenbare tekortkoming van de deelnemer en schades die voortvloeien uit het
niet-naleven van de instructies gegeven door Laga’s instructeurs.
4. Betaling
4.1 Een inschrijving is geldig wanneer aan betaling is voldaan.
4.2 Vriendjeskorting is toepasbaar op degene die iemand anders meeneemt op het
Jeugdroeikamp die in het verleden niet eerder heeft deelgenomen. Bij het goed beoordelen
van de voorwaarde door Laga zal na het plaatsvinden van het Jeugdroeikamp binnen een
termijn van 4 weken 15% van het inschrijfgeld worden teruggestort op de rekening waarmee
de inschrijving is voldaan.
5. Annulering door de afnemer
5.1 Annulering van deelname aan het Jeugdroeikamp door de afnemer of deelnemer dient
schriftelijk (aangetekende brief of e-mail) bevestigd te worden. De datum van verzending van
e-mail of datum van de poststempel wordt als peildatum gebruikt.
5.2 Tot 25 dagen voor start van de week van het Jeugdroeikamp waaraan de deelnemer
meedoet, kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 25 en 10 dagen voor de
start van die week wordt 60% van het inschrijfgeld gerestitueerd. Vanaf 10 dagen voor de
start van de week wordt 40% van het inschrijfgeld gerestitueerd.
5.3 Als de deelnemer om wat voor reden dan ook niet kan deelnemen, mag de afnemer een
vervangend deelnemer aandragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

6. Annulering door aanbieder
Laga heeft het recht om het Jeugdroeikamp te annuleren bij het niet bereiken van het
minimum aantal inschrijvingen voor een week van het Jeugdroeikamp. Wanneer het
minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, maakt Laga uiterlijk 14 dagen voor aanvang
een besluit of het kamp in die week wordt geannuleerd of wordt gewijzigd. Bij annulering
wordt restitutie van het inschrijfgeld verleend. Indien er een wijziging plaatsvindt, gaat dit in
overleg met de afnemer.
7. Overmacht
7.1 Indien het Jeugdroeikamp ten gevolge van overmacht niet kan plaatsvinden heeft Laga het
recht om het Jeugdroeikamp af te gelasten. Van overmacht is in elk geval sprake wanneer het
door weersomstandigheden onmogelijk gemaakt wordt om activiteiten veilig uit te voeren.
Laga is hierbij niet verplicht tot restitutie.
7.2 Indien de maatregelen omtrent COVID-19 het plaatsvinden van het Jeugdroeikamp
onmogelijk maken, zal het geannuleerd worden. Een besluit hierover vindt 21 dagen plaats
voor aanvang van het Jeugdroeikamp. Inschrijfgeld wordt gerestitueerd, minus de tot dan toe
gemaakte kosten.
8. Overig
Laga behoudt het recht om de algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen.

