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11 september 2022 
 

1. Algemeen 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (organisatorische) activiteiten 

rondom het jeugdkamp van Volley Tilburg in 2022 waarbij de organisatie en de 

deelnemers van het jeugdkamp betrokken zijn.  

1.2. Eventuele afwijking van deze voorwaarden is slechts bindend wanneer de organisatie 

van het jeugdkamp hier schriftelijk bevestiging van heeft gegeven.  

1.3. Het jeugdkamp gaat alleen door als dit veilig wordt geacht binnen de richtlijnen die 

op zijn gesteld door het RIVM. Van de deelnemers en ouders/verzorgers wordt 

verwacht dat ze zich tijdens het jeugdkamp houden aan de dan geldende richtlijnen 

van het RIVM.  

 

2. Inschrijving en afmelding 

2.1. Inschrijving kan alleen worden gedaan via het online inschrijfformulier via de website: 

jeugdkamp.volleytilburg.nl.  

2.1.1. Indien de site om technische redenen niet goed functioneert, kan ook via de 

mail in worden geschreven via jeugdkamp@volleytilburg.nl 

2.2. Bij inschrijving wordt er vanuit gegaan dat het deelnemende kind aanwezig is op de 

dagen zoals aangegeven in de inschrijving: vanaf vrijdag, of zaterdag i.v.m. leeftijd van 

de deelnemer. Indien dit niet van toepassing is, in verband met bijvoorbeeld 

teamweekend/voorbereiding op het volleybalseizoen of een andere reden, vragen we 

de deelnemer dit vooraf te melden bij de organisatie. Bij voorkeur gebeurt dit op het 

inschrijfformulier.  

2.3. Indien een deelnemer van het jeugdkamp, na inschrijving, toch afziet van deelname 

aan het jeugdkamp, moet dit zo snel mogelijk schriftelijk kenbaar gemaakt worden via 

jeugdkamp@volleytilburg.nl. In geval van afmelding wordt het inschrijfgeld niet 

teruggestort.  

2.3.1. Indien afmelding van de deelnemer veroorzaakt wordt door overmacht, kan 

worden gekeken naar de mogelijkheid om een deel van het inschrijfgeld terug te 

storten. Dit gebeurt in overleg met de organisatie van het jeugdkamp.   

 

3. Persoonlijke eigendommen 

3.1. Er wordt afgeraden dierbare persoonlijke eigendommen mee te nemen op 

jeugdkamp. 

3.2. De organisatie van het jeugdkamp is niet aansprakelijk voor breuk, schade, verlies of 

diefstal van persoonlijk eigendommen.  

3.3. Gevonden voorwerpen die na het jeugdkamp blijven liggen zullen na 3 weken na het 

einde van het jeugdkamp weg worden gegooid.  

 

4. Portretrecht 

4.1. De deelnemer van het jeugdkamp, als ook de ouder/ verzorger van de deelnemer, 

verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie van het jeugdkamp voor 

openbaarmaking van tijdens of rond het jeugdkamp gemaakte beeldmateriaal, 

waarop de deelnemer of ouder/ verzorger van de deelnemer zichtbaar is. Het is de 

deelnemer ten alle tijde toegestaan kosteloos bezwaar aan te geven middels geschrift, 

na de openbaarmaking van tijdens of rond het jeugdkamp gemaakte beeldmateriaal.  
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