
Inschrijfvoorwaarden GHZV 14 t/m 21 augustus 2021  

1. Wijze van inschrijven  

De inschrijving kan uitsluitend digitaal gebeuren.  

Het inschrijfformulier dient door één van de ouders/ verzorgers te 

worden ingevuld en geaccordeerd voor deelname van het kind.  

2. Kosten  

Het kampgeld bedraagt € 125,- (inclusief busreis) per deelnemer(-

ster). U kunt eventueel subsidie aanvragen bij de gemeente of diaconie.  

3. Overige betalingsvoorwaarden  

Het verschuldigde bedrag dient binnen drie weken na ontvangst van de bevestiging van 

inschrijving op de rekening van het GHZV te zijn bijgeschreven.  

4. Opgave bijzonderheden  

Bij inschrijving is men verplicht melding te doen van eventueel medicijngebruik en/of andere 

gegevens welke noodzakelijk zijn voor een goed verblijf van de deelnemer(-ster) tijdens de 

week.  

5. Annulering  

Eventuele annulering dient u schriftelijk te richten aan het postadres van het GHZV (t.a.v. 

Lieke Hamelink, Gerard Kellerstraat 67a, 2522 ZT Den Haag) De datum volgens postmerk 

geldt als annuleringsdatum.  

❑Bij annulering t/m 20 juli 2021 wordt € 10,- in rekening gebracht.  

❑Bij annulering na 20 juli 2021 wordt € 13,50 in rekening gebracht.  

❑Bij niet verschijnen van deelnemer(-ster) wordt de volledige kampprijs in rekening gebracht.  

❑Het komt soms voor dat kinderen eerder naar huis gaan, bijvoorbeeld vanwege heimwee.   

Indien dit het geval is zullen wij hem/ haar alleen overdragen aan de ouders/verzorgers. Ook  

in dit geval wordt de volledige kampprijs in rekening gebracht.    

6. Aansprakelijkheid en uitsluiting  

❑ Eventuele schade veroorzaakt door deelnemers(-sters) zal worden verhaald op de ouders/   

verzorgers.  

❑ Indien door overmacht het GHZV dient te besluiten tot het niet of slechts gedeeltelijk te 

laten plaatsvinden van de kampweek is het GHZV niet aansprakelijk voor de geleden schade. 

❑ Het GHZV behoudt zich het recht voor, indien daar aanleiding voor bestaat, tijdens de 

kampweek een deelnemer(-ster) uit te sluiten voor het verdere verloop van de kampweek. 

Na een uitsluiting zal geen restitutie van het kampgeld worden verleend. Het GHZV is niet 

aansprakelijk voor eventuele geleden schade veroorzaakt door uitsluiting. Het GHZV zal na 

een uitsluiting zo spoedig mogelijk de redenen aan de ouders/verzorgers doorgeven.  

7. Verzekering  

Het GHZV sluit voor de kampweek t.b.v. de deelnemers(-sters) een ongevallenverzekering af. 

Deze verzekering geldt alleen voor de gebeurtenissen tijdens deze kampweek  

(14-08-2021 t/m 21-08-2021). Deze verzekering geldt alleen indien de schade niet door een 

andere verzekering (al of niet van oudere datum) is gedekt.  



Wij raden u aan een reisbagageverzekering af te sluiten en eventueel een annuleringsverzekering.   
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