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Algemene voorwaarden - Stichting Jeugdwerk Kunrade 

Versie: 20 februari 2018 
 
De Stichting Jeugdwerk Kunrade, hierna te noemen SJK, is een vrijwilligersorganisatie die kampen 
organiseert voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar oud.  
Er zijn twee verschillende soorten kampen:  

- Zomerkamp, hierna te noemen ZOKA, is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar 
(groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs) 

- Jongerenweekend, hierna te noemen JOKA, is bedoeld voor kinderen van 12 tot en met 16 
jaar oud (klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs) 

SJK bestaat uit een bestuur, het serviceteam, hierna te noemen ST, en het leidingteam. Het ST heeft 
de organisatie en dagelijkse leiding tijdens het kamp in handen.  
 
Aanmelding  

1. Een persoon die zich wil aanmelden voor een kamp van SJK (hierna te noemen aanmelder), 
dient een aanmeldingsformulier in te vullen via de website van SJK (www.sjkkunder.nl).  

2. Opgave van minderjarige aanmelders dient altijd te gebeuren met medeweten van de ouders 
en/of verzorgers. 

3. Aanmelding voor het kamp is pas definitief na het voldoen van de aanbetaling. 
Deze aanbetaling bedraagt: 

- ZOKA - €100,- 
- JOKA -  €50,-  

Deze aanbetaling dient uiterlijk 14 dagen na de datum van de aanmelding via de website te 
zijn voldaan. 

4. Zodra het formulier en de aanbetaling ontvangen zijn bij SJK zal de aanmelder binnen 14 
werkdagen op de hoogte worden gesteld dat zijn/haar opgave definitief is. Dit gebeurt 
middels een e-mail welke verzonden wordt aan het op het aanmeldingsformulier ingevulde 
e-mailadres. Mocht het gekozen kamp vol zitten, dan zal het ST de aanmelder daarvan 
telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen. 

 
Betaling 

5. Betaling van het restant van het deelnemersgeld dient uiterlijk te geschieden op:  
- ZOKA - 6 weken voor de vertrekdatum van het betreffende kampjaar  
- JOKA - 4 weken voor de vertrekdatum van het betreffende kampjaar 

6. Bij niet tijdige betaling is de aanmelder in verzuim. Bij verzuim wordt er tweemaal een 
herinnering gestuurd. Bij de tweede herinnering zal er €10,- administratiekosten in rekening 
worden gebracht. Indien betaling dan nog uitblijft, wordt de overeenkomst geannuleerd op 
de dag van verzuim. De reeds betaalde gelden worden in dat geval met de annuleringsgelden 
verrekend (zie punt 8). 

7. Bij reservering(en) na uiterste betaaldatum in het betreffende kampjaar dient het gehele 
bedrag onmiddellijk te worden voldaan. 

 
Indien de aanmelder een afwijkende betalingsregeling wenst te treffen, kan hiervoor na opgave, 
doch voor het verstrijken van de betalingstermijn, contact worden gezocht met het ST via ons 
mailadres (informatie.sjk@gmail.com). Er zal dan contact met u worden opgenomen. In 
voorkomende gevallen zal het ST, samen met het bestuur van SJK, de mogelijkheden voor een 
afwijkende betalingsregeling beoordelen. 
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Annulering 
8. Indien een annulering vanuit de deelnemer plaatsvindt, is de aanmelder de volgende 

annuleringskosten verschuldigd. 
ZOKA:  

- Bij annulering vanaf acht weken tot vier weken voor vertrek: 
50% van het deelnemersgeld 

- Bij annulering vanaf vier weken tot twee weken voor vertrek:  
75% van het deelnemersgeld 

- Bij annulering vanaf twee weken tot de vertrekdag: 
100% van het deelnemersgeld 

JOKA: 
- Bij annulering vanaf zes weken tot vier weken voor vertrek: 

50% van het deelnemersgeld 
- Bij annulering vanaf vier weken tot één week voor vertrek:  

75% van het deelnemersgeld 
- Bij annulering vanaf één week tot de vertrekdag: 

100% van het deelnemersgeld 
9. In geval van annulering door overmacht (zoals bijvoorbeeld overlijden of ziekte) kan het ST, 

eventueel in overleg met het bestuur van SJK, besluiten tot afwijking van bovenvermelde 
annuleringskosten. 

10. Wanneer een deelnemer door heimwee de kampweek niet geheel afmaakt zal er geen 
restitutie van deelnemersgeld plaatsvinden. (Geldig voor aanmeldingen vanaf 18-5-2017).  

 
Persoonlijke gegevens 

11. Betreft de verzameling van persoonsgegevens en bijbehorende rechten/plichten verwijzen 
wij u door naar onze privacyverklaring. Deze is op onze website te vinden.  

12. De aanmelder is verplicht persoonlijke gegevens te verstrekken die van belang kunnen zijn 
voor het verloop van het kamp. Deze verplichting rust bij de ouder(s)/verzorger(s). Deze 
bepaling betreft alle hoedanigheden die voor de uitvoering van het zomerkamp voor 
aanmelder, mededeelnemers of leiding van belang (kunnen) zijn, waaronder: 

- Allergieën 
- Medicijngebruik 
- Zwemdiploma’s 
- Overige bijzonderheden met betrekking tot voeding 
- Overige tijdelijke of chronische ziekten of beperkingen 
- Overige relevante gedragskenmerken 

13. De aanmelder dient zich ervan te verzekeren dat hij of zij in staat is om aan alle onderdelen 
van het kampprogramma deel te nemen, danwel hierover in overleg is geweest met het 
serviceteam.  

 
Medicijngebruik 

14. Indien uw zoon/dochter medicijnen gebruikt bent u verplicht om alle benodigde gegevens 
hierover in te vullen in het inschrijfformulier bij aanmelding van een van onze kampen.  

15. Indien uw zoon/dochter niet zelfstandig medicijnen in kan nemen is het van belang dat u 
aangeeft of SJK toestemming heeft om deze medicijnen volgens voorschriften van 
ouder/verzorger toe dienen.  

16. SJK kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het verkeerd innemen 
van deze medicijnen. 

 
Minimum deelname 

17. SJK heeft het recht een kamp te annuleren indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het 
vereiste minimum: 
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- ZOKA - 30 deelnemers 
- JOKA - 20 deelnemers  

Indien het vastgestelde aantal minimum aanmelders niet wordt gehaald, worden de 
aanmelders hierover uiterlijk zes weken voor vertrek door SJK geïnformeerd. 
Vanzelfsprekend volgt in dit geval volledige restitutie van het (reeds aanbetaalde) 
deelnemersgeld. 

 
Gevonden voorwerpen 

18. Gevonden voorwerpen worden door SJK tot maximaal zes weken van het betreffende kamp 
bewaard. Daarna is SJK gerechtigd deze voorwerpen weg te doen. 

 
Beeldmateriaal 

19. SJK heeft het recht om beeldmateriaal dat tijdens de kampen gemaakt wordt te gebruiken 
voor pr-doeleinden zonder aparte toestemming van de deelnemer en/of zijn 
ouder(s)/verzorger(s). Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan kunt u dit kenbaar maken op 
het aanmeldingsformulier. 

 
Uw en onze verantwoordelijkheid 

20. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen dat hij/zij voldoende verzekerd is 
voor het desbetreffende kamp. Dit geldt voor zowel de ziektekosten- als reisverzekering.  

21. Deelnemers van SJK kampen zijn verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van 
het SJK-leidingteam ter bevordering van een goed verloop van het kamp. Tevens dienen zij 
de gedragsregels te respecteren die SJK verplicht stelt op de kampen. 

22. De deelnemer die hinder of overlast oplevert zodanig dat een goed verloop van het kamp 
en/of de goede naam van SJK daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt respectievelijk 
schaadt, kan door SJK van (voortzetting van) kamp uitgesloten worden. Er is dan geen recht 
op (gedeeltelijke) terugbetaling en alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van 
de deelnemers en zijn ouder(s)/verzorger(s). Ouders of verzorgers zijn verplicht om ervoor te 
zorgen dat de deelnemer in voorkomende gevallen uiterlijk binnen 24 uur de locatie kan 
verlaten en onder begeleiding naar een ander adres reist waar de deelnemer terecht kan.  

23. Binnen SJK mogen deelnemers niet roken en/of alcohol drinken, daarom wordt geen enkele 
vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan tijdens verblijf op een van de SJK kampen. 
Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van het kamp. 

24. Indien het ST het nodig acht om (medische) hulp in te schakelen kan SJK hier niet financieel 
verantwoordelijk voor gehouden worden. 

 
Aansprakelijkheid 

25. SJK is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.  
26. SJK is niet aansprakelijk voor de schade die door andere deelnemers aan u of uw 

eigendommen wordt aangericht. 
27. Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het kampgebouw en ander materiaal door 

deelnemers wordt verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid. 
 
Klachten 
Klachten over SJK kunt u in eerste instantie te bespreken met het ST van SJK. Indien u over de 
afhandeling van uw klacht niet tevreden bent, kunt u uw klacht opnieuw indienen bij het bestuur van 
SJK. Het bestuur zal dan een onderzoek instellen. Het indienen van een klacht bij het bestuur kan 
alleen schriftelijk geschieden. Over de behandeling wordt u schriftelijk geïnformeerd. 


