Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze algemene voorwaarden strijdig is met een
besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond
van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal
uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende
bepaling buiten toepassing blijven, en is SSNH toegestaan een vervangende bepaling toe te passen
die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de
(deels) nietige of vernietigde bepaling.
Inschrijving en betaling
- Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier en
ondertekening door de wettelijke vertegenwoordiger/voogd van de deelnemer.
- De deelnamegelden dienen in een keer bij vooruitbetaling door middel van een IDEALbetaling te worden voldaan. Indien bij aanvang van de deelname aan de activiteit het
deelnamegeld niet op de bankrekening van SSNH is bijgeschreven, is er geen recht tot
deelname aan de activiteit.
- SSNH behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip identificatie van een deelnemer c.q. van
de wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer te vragen.
- De deelname aan het evenement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Annuleren
- Voorafgaand aan de aanvang van het evenement heeft de deelnemer het recht
de deelname aan het evenement te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk
plaatsvinden.
- Als moment van ontvangst door SSNH van de annulering geldt in het geval van
(i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum
van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van het (verplaatste)
evenement geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de
kosten van de annulering.





In geval van annulering is SSNH gerechtigd de volgende kosten bij de deelnemer in rekening
te brengen:
Bij annulering tot één maand voor aanvang van het evenement: geheel kosteloos;
Bij annulering tot drie weken voor aanvang van het evenement: 25% van de prijs van het
evenement;
Bij annulering tot één week voor aanvang van het evenement: 50% van de prijs van het
evenement;
Bij annulering korter dan één week voor aanvang van het evenement: de totale prijs van het
evenement

Overmacht
- Indien SSNH door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is SSNH gerechtigd om een naar
haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
- Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen:
 onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan het evenement. Hiervan is sprake indien het
aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 50 deelnemers. SSNH dient de deelnemer
minimaal één week vóór aanvang van het evenement hiervan in kennis te stellen.
 Afgelasting door weersomstandigheden.
- Indien de deelnemer geen gebruik wil of kan maken van het geboden alternatief, of indien er
geen enkel alternatief mogelijk is, zal er restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden, met aftrek
van de reeds door SSNH gemaakte kosten (€ 50,-).
Tussentijdse wijzigingen
- SSNH behoudt zich het recht voor om de indeling van tijden, programma e.d. te wijzigen,
zonder opgaaf van reden.
- SSNH behoudt zich het recht voor het aanbod van activiteiten aan te passen.

Instructies en gedragsregels
- De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers
van SSNH, ter bevordering van een goed verloop van het evenement.
- Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan een evenement van
SSNH hinder of overlast bezorgt, kan door SSNH van (voortzetting van) het evenement
worden uitgesloten.
- Het is de deelnemer niet toegestaan deel te nemen aan een activiteit indien hij onder de
invloed is van drank en drugs .Het is niet toegestaan gedurende het evenement te roken,
alcohol te drinken of drugs te gebruiken. Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering
van de het evenement van SSNH.
- SSNH behoudt zich het recht voor de deelname tussentijds met onmiddellijke ingang te
kunnen beëindigen indien de deelnemer zijn verplichtingen op grond van algemene
voorwaarden schendt en/of sprake is van onrechtmatig handelen van de deelnemer. Dit laat
het recht op schadevergoeding onverlet.
Aansprakelijkheid
- Het deelnemen aan het evenement is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
- SSNH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als
gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. De deelnemer/ wettelijke
vertegenwoordiger zal SSNH vrijwaren voor aanspraken ten deze.
- SSNH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van
eigendommen van de deelnemer.
De deelnemer/wettelijke vertegenwoordiger is gehouden een medisch contra-indicatie voor
een activiteit door te geven, alsmede medicijngebruik en dieetvoorschriften te melden bij
SSNH.
- Buitengewone omstandigheden leveren voor SSNH altijd overmacht op en ontheffen SSNH
van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is SSNH ontslagen van haar verplichten.
- Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of
ijzel kan een evenement worden afgelast. SSNH is niet aansprakelijk voor het
uitvallen van een evenement door gevaarlijke weersomstandigheden.
Gevonden voorwerpen
- Gevonden voorwerpen worden na afloop van het evenement nog zeven dagen door SSNH.
Na het verstrijken van deze periode is de vereniging gerechtigd deze voorwerpen over te
dragen aan een goed doel.
Foto’s / Video’s/Portretrecht
- Tijdens het evenement kunnen er beeldopnamen gemaakt ter promotie en verslaglegging van
het evenement door SSNH. Uitsluitend door middel van het aanmeldingsformulier kunt u
bezwaar maken tegen publicatie van dit beeldmateriaal.

Website, disclaimer en privacy
- SSNH respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens)
vertrouwelijk wordt behandeld.
- SSNH gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer/wettelijke
vertegenwoordiger zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal SSNH deze
gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer/wettelijke
vertegenwoordiger.
- SSNH zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter
beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van het evenement.
- De werknemers van SSNH en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de
persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens van deelnemer te respecteren.
- Hoewel SSNH de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het
onderhoud van haar website, kan SSNH niet garanderen dat de verstrekte informatie
compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer/wettelijk vertegenwoordiger doet hierbij dan
ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van zijn recht op schadevergoeding voor
enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking
van de gegevens, tenzij er aan de zijde van SSNH sprake is van opzet of daarmee gelijk te
stellen grove nalatigheid.
Rechts-en forumkeuze
- Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
- Ieder geschil tussen partijen ter zake van deze overeenkomst zal, indien minnelijke oplossing
van dit geschil niet mogelijk is gebleken, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend
advies zullen overeenkomen.

