Algemene Voorwaarden deelname cursussen en excursies koninklijke LGOG Kring
Ter Horst
Deelname
1. Activiteiten van LGOG Kring Ter Horst staan open voor alle belangstellenden.
2. Bij het samenstellen van de reisprogramma’s wordt er vanuit gegaan dat de
deelnemers goed ter been zijn.
3. Deelnemers dienen bij excursies in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een
geldige identiteitskaart.
Inschrijving
Bij activiteiten waarvoor inschrijving vereist is, gelden de volgende voorwaarden:
1. Inschrijving voor deelname geschiedt op volgorde van aanmelding bij de secretaris.
2. Gelijktijdig met de inschrijving dient de gevraagde bijdrage per persoon te worden
voldaan.
3. De betaling dient uiterlijk op de daarvoor gestelde datum aan LGOG Kring Ter
Horst te zijn voldaan.
4. Inschrijving na de sluitingsdatum blijft mogelijk op basis van beschikbaarheid.
Annulering na inschrijving
1. Annuleringen voor activiteiten dienen te geschieden aan bij de secretaris van
LGOG Kring Ter Horst.
2. Bij annulering na het sluiten van de inschrijvingen wordt de plaats door LGOG Kring
Ter Horst aan een persoon aangeboden die op een mogelijke wachtlijst staat.
Mocht deze persoon de plaats innemen, dan vindt restitutie van de complete som
plaats tot een week vóór aanvang van de activiteit; lukt het niet een vervanger te
vinden, dan kan géén restitutie van de som verleend worden.
3. Bij annulering binnen een week vóór aanvang van de activiteit wordt géén restitutie
van de som verleend.
Vrijwaring
1) Deelname aan excursies geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemers.
2) LGOG is onder alle omstandigheden gevrijwaard van (financiële) aanspraken of
anderszins door en vanwege deelname aan de bedoelde excursie.
3) LGOG is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a) handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de excursie betrokken
derden;
b) tekortkomingen in de uitvoering van de excursie die te wijten zijn aan een
gebeurtenis die LGOG of degene van wiens hulp LGOG bij de uitvoering van de
overeenkomst gebruikmaakt, in redelijkheid niet konden voorzien of verhelpen.
c) tekortkomingen in de uitvoering van de excursie die te wijten zijn aan overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en niet voorzienbare omstandigheden
die onafhankelijk zijn van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen
ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Weersomstandigheden en ijssituaties behoren uitdrukkelijk tot dit soort
omstandigheden.
4) LGOG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of
annuleringsverzekeringen dekking plegen te verschaffen.
Vastgesteld door het Bestuur van LGOG Kring Ter Horst op 24 november 2015 en
gepubliceerd op de website van de kring.

