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Algemene voorwaarden 

 

 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande definities de volgende betekenis:  

 

1.1 Stichting Jeugdland: Stichting Jeugdland Waalwijk, gevestigd te (5162 HA) Sprang 

Capelle, aan de Loonsestraat 19, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 41099194.  

 

1.2 Ouder/verzorger: een persoon dat bevoegd gezag uitoefenend over het deelnemend kind, 

en op wie de inschrijving betrekking heeft. 

 

1.3 Deelnemer: het kind die deelneemt aan de activiteiten en/of evenementen tijdens de  

kindervakantie-doeweek van Stichting Jeugdland. 

 

1.4 Partijen: Stichting Jeugdland en de ouder/verzorger tezamen.  

 

1.5 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie. 

 

 

Artikel 2. Toepassing 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en evenementen die 

ontplooit worden door Stichting Jeugdland. 

 

2.2 Door deelname aan de kindervakantie-doeweek georganiseerd door Stichting Jeugdland, 

verklaart ouder/verzorger zich op te hoogte te hebben gesteld van deze algemene 

voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.  

 

2.3 Eventuele voorwaarden van derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 

2.4 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij beide partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk anders met elkaar overeenkomen.  

 

2.5 Stichting Jeugdland is gehouden om de algemene voorwaarden jaarlijks te wijzigen. 

Stichting Jeugdland zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan 

ouders/verzorgers ter hand stellen dan wel deze op de website publiceren.  

 

2.6 Wijziging van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat ouders/verzorgers 

door Stichting Jeugdland op de hoogte is gesteld, van kracht zijn.  
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2.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel 

of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, 

dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen 

zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling c.q. bepalingen ter vervanging van de nietige 

of vernietigde bepaling(en) overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de 

strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.   

 

 

Artikel 3. Inschrijving  

3.1 Inschrijving voor de kindervakantie-doeweek geschiedt schriftelijk tijdens de 

kaartverkoop van Stichting Jeugdland. Het moment waarop de kaartverkoop geopend wordt, 

wordt tijdig door Stichting Jeugdland kenbaar gemaakt.  

 

3.2 Inschrijving staat open voor ouders/verzorgers van de deelnemers. 

 

3.3 De inschrijving als hiervoor bedoeld staat open voor kinderen die ten tijde van de 

kindervakantie-doeweek tussen de 4 en 12 jaar zijn, dan wel het basisonderwijs volgen.  

 

3.4 Ouders/verzorgers vullen het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in. In geval van 

onjuistheden is Stichting Jeugdland bevoegd de inschrijving te ontbinden, zonder dat daaruit 

enig verplichting tot restitutie of aansprakelijkheid voortvloeit.  

 

 

Artikel 4. Betaling 

4.1 Betaling van het inschrijfgeld dient te worden voldaan tijdens inschrijving van de 

deelnemer. Betaling geschiedt contant of per pin. 

 

4.2 Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk wanneer de deelnemer onverhoopt niet kan 

deelnemen aan de kindervakantie-doeweek of wordt uitgesloten van deelname.  

 

4.3 De inschrijfkosten worden gebruikt voor alle activiteiten en versnaperingen tijdens de 

kindervakantie-doeweek.  

 

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid 

5.1 Deelname aan de kindervakantie-doeweek geschiedt op eigen risico.  

 

5.2  Stichting Jeugdland is uitsluitend aansprakelijk voor enig schade die ouders/verzorgers 

en/of deelnemers lijden indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste 

roekeloosheid aan de zijde van Stichting Jeugdland. 
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5.3 Indien Stichting Jeugdland aansprakelijk is voor enige schade, is Stichting Jeugdland 

aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van 

de activiteiten en/of evenementen tijdens de kindervakantie-doeweek. Stichting Jeugdland is 

nooit aansprakelijk voor indirecte en/of immateriële schade. 
 

5.4  Indien Stichting Jeugdland aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het 

bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd 

met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico.  

 

5.5  Stichting Jeugdland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of 

eventuele verloren geraakte eigendommen van deelnemers en/of ouders/verzorgers.  

 

5.6   Stichting Jeugdland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, ontstaan door het 

niet, niet correct, of niet volledig invullen van het inschrijfformulier.  

 

5.7  Stichting Jeugdland kan niet aansprakelijk worden gesteld door schade of leed 

veroorzaakt tijdens de activiteiten en/of evenementen door een derde-partijen (bijvoorbeeld 

een ander deelnemer). 

 

5.8 Stichting Jeugdland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen 

tijdens de activiteiten en/of evenementen, tenzij het ongeval is veroorzaakt door bewuste 

roekeloosheid en/of opzet aan de zijde van Stichting Jeugdland.  

 

5.9 Stichting Jeugdland draagt geen verantwoordelijkheid voor het juist toedienen van 

medicijnen.  

 

5.10  Stichting Jeugdland heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de 

schade van deelnemers en/of ouders/verzorgers ongedaan te maken of te beperken. 

 

5.11 Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de 

ouder/verzorger de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij 

Stichting Jeugdland te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering 

tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding door de ouders/verzorgers. 

 

5.12  Ouders/verzorgers vrijwaren Stichting Jeugdland tegen alle aanspraken van derden die 

verband houden met de activiteiten en evenementen tijdens de kindervakantie-doeweek 

georganiseerd door Stichting Jeugdland. 
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Artikel 6. Veiligheid  

6.1 Stichting Jeugdland spant zich in om de veiligheid van alle deelnemers, vrijwilligers en 

omstanders te waarborgen. 

 

6.2 Stichting Jeugdland zorgt voor een veilige omgeving voor de deelnemers. Deze omgeving 

behoudt zich tot het door de Stichting Jeugdland aangegeven gebied.  

 

6.3 Ouders/verzorgers dienen ervoor zorg te dragen, dat de deelnemers deugdelijk voor 

ziektekosten en aansprakelijkheid (WA) zijn verzekerd.  

 

6.4 In geval de deelnemer behoefte heeft aan (acute) medische zorg zal Stichting Jeugdland in 

overleg met de ouders/verzorgers deze zorg bieden. In gevallen waarin het bieden van die 

zorg het overleg niet kan afwachten, is Stichting Jeugdland bevoegd deze zorg te doen bieden 

zonder tussenkomst van de ouders/verzorgers.  

 

6.5 Stichting Jeugdland is bevoegd deelnemers de toegang tot de kindervakantie-doeweek te 

ontzeggen, indien zij zich bij herhaling niet houden aan de redelijke instructies van de 

groepsleiders en/of vrijwilligers dan wel in gevallen waarin het doen of nalaten van de 

deelnemer de veiligheid van andere deelnemers in gevaar brengt, gebracht heeft of zal kunnen 

brengen. 

 

 

Artikel 7. Overmacht 

7.1 Stichting Jeugdland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens 

deelnemers en/of ouders/verzorgers als zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een 

omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling 

of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  

 

7.2 Stichting Jeugdland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 

kindervakantie-doeweek annuleren dan wel verplaatsen. 

 

7.3 In geval van overmacht zal Stichting Jeugdland zich naar redelijkheid inspannen om 

desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing. 

 

7.4 Stichting Jeugdland is in geval van overmacht geen enkele (schade)vergoeding 

verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmacht enig voordeel geniet. 
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Artikel 8. Foto- en filmmateriaal  

8.1 Bij deelname aan de kindervakantie-doeweek verklaren ouders/verzorgers zich akkoord 

dat er tijdens de kindervakantie-doeweek beeldmateriaal (foto’s en video’s) worden gemaakt, 

welke op de website of social media van Stichting Jeugdland kunnen worden gepubliceerd. 

 

8.2 Stichting Jeugdland houdt zich hierbij aan de bepalingen in de AVG. 

 

8.3 Ouders/verzorgers kunnen Stichting Jeugdland schriftelijk verzoeken foto’s en/of video’s 

te verwijderen indien zij van mening zijn, dat de belangen van hun kind/kinderen daardoor 

onredelijk worden geschaad. 

 

 

Artikel 9. Rechten van intellectueel eigendom  

9.1 Alle uit de activiteiten en/of evenementen tijdens de kindervakantie-doeweek 

voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, het 

octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht, in de meest ruime zin van 

het woord, komen toe aan Stichting Jeugdland. Voor zover een dergelijk recht slechts 

verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Stichting Jeugdland daartoe 

bevoegd. 

 

9.2 De in het kader van de activiteiten en/of evenementen tot stand gebrachte (originelen van 

de) resultaten, foto’s, video’s en (audio en video) presentaties en andere materialen of 

(elektronische) bestanden zijn eigendom van Stichting Jeugdland, ongeacht of deze aan 

ouders/verzorgers of aan de deelnemers ter beschikking zijn gesteld. 

 

9.3 Stichting Jeugdland heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde 

rechten, een redelijke vergoeding in rekening te brengen bij de ouders/verzorgers. Dit laat het 

eisen van volledige schadevergoeding door Stichting Jeugdland onverlet.  

 

9.4 Na het eindigen van de activiteiten en/of evenementen hebben ouders/verzorgers als 

Stichting Jeugdland geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte 

materialen en gegevens.  
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Artikel 10. Recht op reclame (klachtenprocedure)  

10.1 Een reclame met betrekking tot de door Stichting Jeugdland georganiseerde activiteiten 

en/of evenementen tijdens de kindervakantie-doeweek, dient binnen 14 dagen nadat de 

kindervakantie-doeweek is geëindigd, schriftelijk aan Stichting Jeugdland kenbaar te worden 

gemaakt. 

 

10.2 Indien ouders/verzorgers aantonen dat zij de klacht redelijkerwijze niet eerder kon of had 

hoeven te ontdekken, dienen ouders/verzorgers binnen 7 dagen na ontdekking, een reclame 

schriftelijk aan Stichting Jeugdland kenbaar te maken. 

 

10.3 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen vervalt het recht van reclame 

en worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct 

melden zijn voor risico van de ouders/verzorgers.  

 

10.4 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke 

bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.  

 

10.5 Stichting Jeugdland dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien een 

klacht naar het oordeel van Stichting Jeugdland gegrond is, zullen partijen zich gezamenlijk 

inspanning om tot een oplossing komen.  

 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op alle activiteiten en evenementen van Stichting Jeugdland waarop deze algemene 

voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. 

 

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde 

internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.  

 

11.3 De bevoegde rechter in het arrondissement waar Stichting Jeugdland is gevestigd is, 

behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele 

geschillen tussen partijen, ook indien ouders/verzorgers in het buitenland zijn gevestigd.  


