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BuB buitenkamp 2017 

Deelnemers voorwaarden 

 

 
 

 

Definitie deelnemers: met de term deelnemers worden bedoeld kinderen met een minimumleeftijd 

van 7 jaar die zich voor het evenement hebben ingeschreven. 

Definitie contactpersoon: met de term contactpersoon worden bedoeld personen die voogdij of 

juridisch zeggenschap hebben over deelnemer. 

 

1. Algemene voorwaarden 

1.1.”BUB Buitenkamp”2017 wordt gehouden in Heerde, op de locatie De Huve. 

1.2.”BUB Buitenkamp”2017 duurt 4 dagen( 3 nachten) van dinsdag tot vrijdag. 

1.3. Inschrijving voor deelname is mogelijk in groepsverband. De deelnemers dienen op de eerste dag 

van hun kampweek een minimumleeftijd van 7 jaar te hebben en maximaal 12 jaar. 

1.4. Het is voor deelnemers niet toegestaan jonger dan 7 jaar te zijn en ouder dan 12 jaar. 

 

2. Inschrijving 

2.1. Inschrijving voor “BUB Buitenkamp”2017 is mogelijk in groepsverband. 

2.2. Inschrijving voor “BUB Buitenkamp”2017 is mogelijk voor individuele deelnemers op basis 

van beschikbaarheid.  

2.3. De inschrijving voor “BUB Buitenkamp”2017 dient gedaan te worden via het digitale aanmeld 

formulier, andere vormen worden niet geaccepteerd. 

2.4. De inschrijver van de deelnemer is tevens contactpersoon. Hij/zij is verantwoordelijk voor deze 

inschrijving, het verstrekken van juiste/correcte informatie en de betaling van de kosten die aan de 

inschrijving verbonden zijn. De contactpersoon is dus zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van 

het inschrijfgeld van de door hem/haar ingeschreven deelnemers. 

2.5. De contactpersoon verklaart dat hij/zij bevoegd is namens de deelnemers op te treden. 

2.7. De contactpersoon ontvangt per e-mail vanaf 10 mei de factuur. Deze moet de contactpersoon 

zelf overmaken op rekening NL92RABO0138356289 t.n.v. Ver. Scouting Buys Ballot onder 

vermelding van de voor en achternaam van de deelnemer. De betaling moet binnen 1 maand na 

ontvangst worden voldaan. 

2.8. Bij aanmelding op “BUB Buitenkamp”2017 vindt controle plaats van de 

persoonsgegevens die door middel van de online inschrijving bij de organisatie bekend zijn.  

2.9. Tot en met 1 juli 2017 kan de inschrijving kosteloos worden geannuleerd door 

de contactpersoon. Deze wijzigingen dienen schriftelijk worden ingediend. 

2.10. Annulering van 1 juli tot 1 augustus zal leiden tot 50% teruggaaf van de deelnamekosten. 

2.11. De uiterste inschrijfdatum voor “BUB Buitenkamp”2017 is 1 juli 2017 (mits het maximale 

aantal deelnemers nog niet is bereikt). 
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3. Betaling 

3.1. De deelnemersbijdrage voor “BUB Buitenkamp”2017 bedraagt €35(vijf en dertig) euro. 

3.2. De contactpersoon ontvangt per e-mail vanaf 10 mei de factuur. Deze moet de contactpersoon 

zelf overmaken op rekening NL92RABO0138356289 t.n.v. Ver. Scouting Buys Ballot onder 

vermelding van de voor en achternaam van de deelnemer. De betaling moet binnen 1 maand na 

ontvangst van de factuur worden voldaan. 

3.3. De deelnemers van wie blijkt dat zij bij aanvang van het evenement volgens de financiële 

gegevens nog niet hebben betaald, zijn verplicht om bij aanmelding te betalen. Als een deelnemer aan 

de poort niet aan de financiële verplichting kan voldoen, kan deze uitgesloten van deelname. 

 

4. Verzekering 

4.1. Voor deelnemers is de collectieve, reis- en bagageverzekering afgesloten. Annuleringen en 

aansprakelijkheid verzekering komen voor eigen rekening van de contactpersoon van de deelnemer. 

4.2. Vereniging Buys Ballot. Noch “BUB Buitenkamp”2017 kan aansprakelijk 

worden gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging aan goederen van deelnemers tijdens 

“BUB Buitenkamp”2017. 

 

5. Overige voorwaarden 

5.1. Vereniging Buys Ballot en “BUB Buitenkamp”2017 hebben het recht om 

beeldmateriaal dat tijdens “BUB Buitenkamp”2017 gemaakt wordt, te gebruiken voor 

publicitaire doeleinden zonder aparte toestemming of financiële tegemoetkoming van en aan de 

deelnemer. 

5.2. Om “BUB Buitenkamp”2017 in goede banen te leiden kunnen kampregels niet ontbreken. 

Vanzelfsprekend wordt van alle deelnemers verwacht dat zij zich aan deze kampregels houden. De 

kamp staf behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze regels over te gaan tot 

verwijdering van betreffende deelnemer van “BUB Buitenkamp”2017. Deze deelnemer kan 

vervolgens geen aanspraak maken op terugbetaling van de betaalde deelnemersbijdrage. De 

kampregels zijn terug te vinden op (https://www.scoutingbuysballot.nl/index.php/downloads/algemene-

informatie) van “BUB Buitenkamp”2017 en maken deel uit van de deelnemersvoorwaarden.  

5.3. Door inschrijving en deelname aan “BUB Buitenkamp”2017 wordt verondersteld dat de 

deelnemer op de hoogte is van alle daarmee samenhangende voorwaarden geldend voor dit 

specifieke evenement alsook het huishoudelijk reglement van Scouting Buys Ballot en de 

kampregels. Door deelname aan “BUB Buitenkamp”2017 

gaat de deelnemer hier nadrukkelijk mee akkoord en zijn de aanvullende regels onverkort van 

toepassing. 

5.4.Beeldmateriaal dat deelnemers beschikbaar stellen aan “BUB Buitenkamp”2017 en 

daarmee aan Scoutinglandgoed BV en de Vereniging Scouting Nederland, verstrekt de deelnemer 

automatisch een licentie aan vereniging Buys Ballot 

5.5.Prijswijzigingen en publicatiefouten voorbehouden. 

5.6.Het deelnemen aan “BUB Buitenkamp”2017 geschiedt geheel op eigen risico. 

5.7. De kampregels van “BUB Buitenkamp”2017 en vereniging Buys Ballot zijn onlosmakelijk 

verbonden aan deze deelnemersvoorwaarden. Bij het akkoord gaan met deze 

voorwaarden gaat de deelnemer automatisch akkoord met de kampregels. 
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