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Algemene voorwaarden 

Procedure aanmelding/annulering en vrijwaringsclausule voor het Vader en Zoon weekend 2020. 

 
Aanmelden 
1. Aanmeldingen voor dit weekend kan via email, telefonisch of via de website van ‘Vader en Zoon weekend’ 

plaatsvinden. 
2. Na ontvangst van de factuur dien je een aanbetaling te doen. De hoogte van de aanbetaling bedraagt € 300,-  
3. Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de workshop / cursus dient het resterende deel (€ 250,-) te zijn voldaan. 
4. De aanmelding is definitief na ontvangst van de aanbetaling. 

 
Annulering door de deelnemer 
1. In geval van annulering binnen zes weken voor aanvang van het weekend, wordt het reeds betaalde bedrag 

minus de aanbetaling, gerestitueerd. 
2. In geval van annulering binnen drie weken voor de aanvang van het weekend vindt er geen restitutie 

plaats. 
3. Bij annulering wegens ‘overmacht’ vinden wij, in gezamenlijk overleg, een voor beide partijen passende 

oplossing. 
 
Annulering van een workshop/cursus door ‘Vader en Zoon weekend’  
‘Vader en Zoon weekend’ heeft het recht om het weekend te annuleren, bijvoorbeeld in het geval als er te weinig 
deelnemers zijn. In dit geval laat ‘Vader en Zoon weekend’ je dat zo spoedig mogelijk, uiterlijk 2 weken voor de 
aanvang van het weekend weten.  
‘Vader en Zoon weekend’ biedt je dan de mogelijkheid om je voor een volgende weekend in te schrijven. Dan wel 
restitueert ‘Vader en Zoon weekend’ het volledig betaalde bedrag (incl. aanbetaling). 
 
Aansprakelijkheid 
‘Vader en Zoon weekend’  is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van annulering van 
het weekend. 

Vrijwaring 
‘Vader en Zoon weekend’ en begeleiders zullen alles in het werk stellen om over jou en jouw zoon te waken en 
jullie maximale veiligheid te bieden. 

• ‘Vader en Zoon weekend’ en de individuele begeleiders aanvaarden geen aansprakelijkheid voor lichamelijk 
letsel en materiële schade. De oefeningen tijdens het weekend zijn veilig mits de instructies van de begeleiding 
worden opgevolgd. Deelname is dus geheel voor eigen risico. 

• Eventuele schade aan derden (bijvoorbeeld gehuurde accommodatie) door nalatigheid van de deelnemers is 
eigen rekening.  

• Tevens wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer d.m.v. zijn inschrijving, ten tijde van de workshop, niet onder 
invloed is van drugs, alcohol of medicijnen (anders dan door een arts voorgeschreven). 
 

Overige 
Naast deze bovengenoemde voorwaarden staat ‘Vader en Zoon weekend’ voor contact en verbinding en is ons 
vertrekpunt om bij eventuele geschillen in gesprek te gaan om van daaruit tot een gezamenlijke oplossing te 
komen. 


