
Algemene voorwaarden Zeilkampen Gaastmeer  

  

ARTIKEL 1. Inleidende bepalingen  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

Organisator: Zeilkampen Gaastmeer.   

Deelnemer: degene die voor een zeilkamp bij Zeilkampen Gaastmeer aangemeld is.  

Reisbescheiden: informatie in de vorm van een brief die voor aanvang van het opgegeven kamp 

online naar de deelnemer toegezonden wordt.  

Kampleiders: de personen die op de reisbescheiden van het desbetreffende kamp vermeld staan als 

schippers, koks/kooksters, leiders en assistent-leiders.  

Gevonden voorwerpen: voorwerpen die tijdens of na het kamp gevonden worden en niet toebehoren 

aan Zeilkampen Gaastmeer.  

Betaling: het bedrag zoals op de website van Zeilkampen Gaastmeer aangegeven dat betaalt dient te 

worden voor aanvang van het desbetreffende kamp.  

 

 ARTIKEL 2. Garantie geregeld | STO-reisgarantie  

2.1 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Zeilkampen Gaastmeer gebruik 

van STO-reisgarantie op al haar pakketreizen. Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement 

van Zeilkampen Gaastmeer ervoor zorgen -afhankelijk  in welke fase van de reis u zich bevindt- dat u 

uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren 

maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling.  

2.2 Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Zeilkampen Gaastmeer, maar betaalt u deze aan de 

Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde 

betaaldienstverlener, beheert deze stichting.   

2.3 Wanneer Zeilkampen Gaastmeer voor het einde van uw reis niet in surseance van betaling komt 

of failliet gaat, wordt uw geld één dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Zeilkampen Gaastmeer. 

Mocht Zeilkampen Gaastmeer voor het einde van uw reis in surseance van betaling terecht komen of 

failliet gaan, dan gaan uw reisgelden naar STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld.   

2.4 Indien u nog niet op reis bent, ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u  reeds onderweg 

bent zal STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw 

reis af kunt maken of dat u naar huis kunt terug keren. 

 

ARTIKEL 3. Boeking en procedure  

3.1 Nadat u van Zeilkampen Gaastmeer een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, 

ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een 

wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het  beveiligde gedeelte van de website van Certo 

Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. U kunt indien u niet 

aan internetbankieren doet, ook een overboeking doen.  



3.2 Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en 

later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u 

kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald 

dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. 

 

ARTIKEL 4. Annuleren  

4.1 Indien een deelnemer niet meer mee kan op kamp dient hiervoor z.s.m. contact opgenomen te 

worden met de organisatie van Zeilkampen Gaastmeer.  

4.2 De deelnemer en ouders krijgen de gedane betaling volledig terug wanneer er voor 15 mei van 

dat jaar wordt geannuleerd (voor het kamp in mei geldt 28 februari als einddatum). Als er 

geannuleerd wordt tussen 15 mei en twee weken voor het kamp, dan wordt de helft van de betaling 

gerestitueerd. Bij annulering binnen twee weken voorafgaand aan het kamp is er geen terugbetaling 

meer mogelijk.   

4.3 Bij annulering na aanvang van het kamp waarvoor de deelnemer is aangemeld of het voortijdig 

beëindigen van deelname aan het kamp door ouder/verzorger of deelnemer om welke reden dan 

ook, is het niet mogelijk om (gedeeltelijk) aanspraak te maken op gedane betalingen.  

  

ARTIKEL 5. Opzegging door Zeilkampen Gaastmeer  

5.1 Zeilkampen Gaastmeer heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige 

omstandigheden.  

5.2 Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn 

dat verdere gebondenheid van Zeilkampen Gaastmeer aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan 

worden gevergd.  

5.3   a.  Indien de oorzaak van de opzegging aan de deelnemer kan worden toegerekend, 

komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de deelnemer.  

b. Indien de oorzaak van de opzegging aan Zeilkampen Gaastmeer kan worden 

toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de organisator.   

c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de deelnemer noch aan Zeilkampen 

Gaastmeer kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.   

5.4 Indien Zeilkampen Gaastmeer door de opzegging geld bespaart, heeft de deelnemer voor zijn 

deel recht op het bedrag van die besparing.  

  

ARTIKEL 6. Reisbescheiden  

6.1 Zeilkampen Gaastmeer stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk tien dagen voor de dag van 

aanvang van het kamp in het bezit van de deelnemer, tenzij dit redelijkerwijs niet van de organisator 

kan worden gevergd.  

6.2 Indien de deelnemer uiterlijk vijf werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen 

heeft, meldt hij dit onverwijld bij de Zeilkampen Gaastmeer.  



6.3   a. Ingeval een kamp wordt geboekt binnen tien dagen voor de dag van aanvang, verstrekt 

Zeilkampen Gaastmeer de benodigde reisbescheiden zo snel mogelijk aan de deelnemer.  

b. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij 

de Zeilkampen Gaastmeer.  

  

ARTIKEL 7. Aansprakelijkheid  

7.1 Zeilkampen Gaastmeer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in verband met diefstal, 

vermissing of verwisseling van kledingstukken, sieraden, kostbaarheden, en geld.  

7.2 Zeilkampen Gaastmeer is uitsluitend voorzien van een W.A. verzekering waarmee alleen schade 

aan derden vergoed kan worden, mits duidelijk aantoonbare schuld of nalatigheid van het zeilkamp 

of de deelnemers kunnen worden aangetoond.  

7.3 Indien een van de deelnemers schade aan derden toedoet wordt hij/zij verplicht de kosten te 

dekken die niet door deze W.A. verzekering zullen worden uitgekeerd.  

7.4 Indien een van de deelnemers het kamp verlaat zonder toestemming van een kampleider van 

Zeilkampen Gaastmeer is Zeilkampen Gaastmeer op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan 

derden. De deelnemer zal worden verplicht om de kosten hiervoor zelf te dekken.  

7.5 Zeilkampen Gaastmeer is hiermee niet verzekerd voor schade aan personen of persoonlijke 

materialen van de deelnemers. Wij adviseren om hiervoor een goede reisverzekering af te sluiten.  

7.6 Onze deelnemers zijn verplicht tot het naleven van instructies van de zeilinstructeurs en 

kampleiders en zij dienen de gedragsregels gedurende het hele kamp te respecteren.  

7.7 Indien er door situaties van overmacht, zoals slecht weer, activiteiten geen doorgang kunnen 

vinden is Zeilkampen Gaastmeer in geen enkel opzicht gebonden aan restitutie van (een deel van) de 

deelnamekosten.  

  

ARTIKEL 8. Bereikbaarheid  

8.1 Tijdens het halen en brengen van de deelnemers zijn er kampleiders beschikbaar voor 

kennismaking en gesprekken met de ouders.  

8.2 Tijdens de kampweken is het ongebruikelijk dat ouders langskomen op de boerderij.  

8.3 In geval van nood kunnen ouders contact opnemen met het telefoonnummer van Zeilkampen 

Gaastmeer of met het mobiele nummer van de betreffende kampleider.  

8.4 Voor vragen buiten de kampen om kunt u contact opnemen met het telefoonnummer zoals 

vermeld op de website van Zeilkampen Gaastmeer.  

  

ARTIKEL 9. Veiligheid  

9.1 Uit veiligheidsoverweging stelt Zeilkampen Gaastmeer de deelnemers verplicht om in het bezit te 

zijn van een zwemdiploma (minimaal zwemdiploma A).  



9.2 Het is verplicht om tijdens het dragen van (een deel van) een regen- of zeilpak en/of -laarzen 

en/of tijdens zwaar weer een zwemvest te dragen. De zwemvesten worden tijdens het kamp in 

bruikleen uitgereikt.  

9.3 De deelnemers van de Ketelbinkiekampen zijn verplicht altijd een zwemvest te dragen wanneer 

ze in de buurt van water zijn.  

9.4 Gedurende het hele kamp zullen er 24 uur per dag altijd 2 of meer kampleiders beschikbaar en 

verantwoordelijk zijn in geval van nood.  

  

ARTIKEL 10. Alcoholbeleid  

10.1 Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.  

10.2 Gebruikers en bezitters van drugs zullen worden verwijderd van het kamp.  

  

ARTIKEL 11. Multimedia  

11.1 Tijdens de kampweken zullen er foto’s en video’s worden gemaakt door de kampleiders en 

deelnemers van Zeilkampen Gaastmeer welke uitsluitend mogen worden gebruikt voor 

privédoeleinden of binnen het kader van Zeilkampen Gaastmeer.  

11.2 Zeilkampen Gaastmeer is op geen enkele wijze aansprakelijk indien een van de deelnemers 

misbruik maakt van opnamemateriaal.  

11.3 Het gebruik van niet-waterdichte multimedia brengt risico’s met zich mee en Zeilkampen 

Gaastmeer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor materiële schade.   

  

ARTIKEL 12. Gevonden voorwerpen  

12.1 Vóór vertrek worden alle niet-ingepakte spullen en gevonden voorwerpen op een tafel gelegd. 

Check voordat je vertrekt nauwkeurig of je al je eigendommen ingepakt hebt, en kijk goed tussen de 

gevonden voorwerpen of er onverhoopt nog spullen van je tussen liggen.   

12.2 Na afloop van het kamp gaan de overgebleven spullen naar een goed doel.  

 


