KVW Groot-Valkenburg algemene voorwaarden

Artikel 1 - exoneratie stichting
1. Stichting KVW Groot-Valkenburg kan enkel aansprakelijk zijn voor schade welke wordt
gedekt en uitgekeerd door de VNG Vrijwilligers BasisPolis of VNG Vrijwilligers PlusPolis.
2. Stichting KVW Groot-Valkenburg kan enkel aansprakelijk zijn tot de hoogte van het
bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van voornoemde verzekeringspolissen.

Artikel 2 - exoneratie vrijwilligers
1. Vrijwilligers die deelnemen aan stichting KVW Groot-Valkenburg zijn kunnen enkel
aansprakelijk zijn voor schade welke wordt gedekt en uitgekeerd door de VNG
Vrijwilligers BasisPolis of VNG Vrijwilligers PlusPolis.
2. Vrijwilligers die deelnemen aan stichting KVW Groot-Valkenburg kunnen enkel
aansprakelijk zijn tot de hoogte van het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van
voornoemde verzekeringspolissen.

Artikel 3 - exoneratie bestuur en bestuursaansprakelijkheid
1. Het bestuur en de bestuursleden van stichting KVW Groot-Valkenburg kunnen enkel
aansprakelijk zijn voor schade welke wordt gedekt en uitgekeerd door de VNG
Vrijwilligers BasisPolis of VNG Vrijwilligers PlusPolis.
2.Het bestuur en de bestuursleden van stichting KVW Groot-Valkenburg kunnen enkel
aansprakelijk zijn tot de hoogte van het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van
voornoemde verzekeringspolissen.
Artikel 4 - verzekeringen
1. Een adequate ongevallenverzekering en WA-verzekering voor uw kind is verplicht bij
deelname aan KVW. Door uw kind te laten deelnemen aan KVW verklaart u een
dekkende ongevallenverzekering/WA-verzekering te hebben die schade voortvloeiende
uit schadetoebrengende gedragingen van en toegebracht letsel aan uw kind dekt.
2. De in artikel 1,2 en 3 genoemde partijen zijn in het geheel niet aansprakelijk voor de
in de artikel 4 lid 1 genoemde schade.

Artikel 5 - retourneren inschrijfgeld
1. Indien een ouder of verzorger, dan wel een ander met gezag het hierna genoemde te
bepalen, besluit tijdens de KVW-week dat een of meerdere kinderen niet langer zullen
deelnemen, wordt geen reeds betaald deelnamegeld geretourneerd.
2. Indien een besluit als genoemd in lid 1 wordt genomen vooraf aan de KVW-week,
behoudt het bestuur zich het recht voor in redelijkheid dienaangaande anders te
beslissen.
Artikel 6 - overig
1. Het bestuur heeft absoluut gezag omtrent het betreden van KVW-terrein. Het bestuur
kan, indien zij daartoe aanleiding ziet, eenieder toegang tot KVW-terrein weigeren.
2. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, in bepaalde omstandigheden, kinderen
niet langer te laten deelnemen aan KVW Groot-Valkenburg.
3. Bepaalde omstandigheden omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot, wangedrag van
een kind (herhaaldelijk of eenmalig), het herhaaldelijk overtreden van de door het
bestuur vastgestelde regels, pestgedrag door een kind en mishandeling door een kind.
4. In het geval waarin aan een kind vanwege een bepaalde omstandigheid, genoemd als
in lid 2, deelname wordt geweigerd, zal het deelnamegeld niet worden geretourneerd.

