De algemene voorwaarden van de Gave
jongerenkampen
LEES DIT EERST GOED DOOR, VOORDAT JE JE AANMELDT VOOR EEN
KAMP!
Aanmelding Je kunt je alleen aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website. Tevens stem je
in met de algemene voorwaarden van stichting Gave voor de jongerenkampen.
Keuze Het kan gebeuren dat jouw vakantieweek al volgeboekt is. Daarom geven wij jou de
mogelijkheid om een 2e keuze in te vullen. Wanneer je eerste keuze is volgeboekt schrijven wij je
automatisch in voor de 2e keuze.
Leeftijd Bij elke vakantie is aangegeven wat de minimum en wat de maximum leeftijd is. Dit is altijd tot
en met de aangegeven leeftijd. Bepalend is de leeftijd tijdens je vakantie. Je kunt je ook inschrijven als
je voor 1 november van het betreffende jaar waarin je op kamp gaat de minimumleeftijd bereikt hebt.
Betaling Zorg dat vóór 22 juni van het betreffende jaar waarin je op kamp gaat je kampgeld betaald is
op IBAN nummer NL85 INGB 0006 9900 56 t.n.v. Stichting Gave te Harderwijk met vermelding van je
kamp en jouw naam. (bijvoorbeeld: Pietje Puk, Lunteren 3) Je mag ook meer geld overmaken, omdat
deze kampen alleen mogelijk zijn door de giften die wij ontvangen.
Annulering - Overschrijving Een annulering wordt alleen schriftelijk of per email geaccepteerd. Deze
annulering kan alleen doorgegeven worden aan het kantoor van stichting Gave, niet aan de leiding. Bij
een annulering gelden de volgende voorwaarden:
a.
b.
c.
d.
e.

bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek 10% van de kampkosten
bij annulering vanaf de 56e dag (incl.) tot de 28e dag voor de dag van vertrek: 25%
bij annulering vanaf de 28e dag (incl.) tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 50%
bij annulering vanaf de 14e dag (incl.) tot de dag van vertrek: 75% van de kosten
bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige prijs

Indeling man/vrouw Als christelijke organisatie wordt door stichting Gave de regel aangehouden dat
ongehuwde deelnemers van verschillend geslacht niet bij elkaar op de kamer of slaapzaal worden
ingedeeld. En daar ook niet mogen komen. Mochten deelnemers tijdens de vakantie zich hier niet aan
houden dan behouden wij ons het recht voor om deze deelnemers uit te sluiten van de groep.
Geen alcohol en andere drankjes Het gebruik van drugs en alcoholische dranken is op onze
kampen niet toegestaan. Verder is het niet toegestaan energiedrankjes te gebruiken na 18.00 uur.
Mocht iemand zich hier niet aan houden dan behouden wij ons het recht om deze deelnemers uit te
sluiten van de groep.
Muziek die niet hoort bij de christelijke sfeer van ons kamp kun je beter thuislaten.
Aansprakelijkheid Hoewel wij ons best zullen doen om schade tijdens de kampen te voorkomen, zijn
wij niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, schade aan je eigendommen of diefstal.

