
Algemene voorwaarden 

Sponsoren en fondsen 

De Hinkelaar wil graag betaalbare activiteiten aanbieden. Daarvoor zijn wij 
afhankelijk van sponsor- en fondsen-gelden. Wij combineren de activiteiten in 
activiteitenpakketten  en maken dan een ‘reis’ waarin we deze gaan doen. Reizen 
kunnen alleen doorgaan indien er voldoende geld binnenkomt. Dat kan helaas 
betekenen dat wanneer dit niet lukt, we een reis moeten afblazen. In dit geval krijg je 
uiteraard de volledige reissom terugbetaald. 

Voldoende inschrijvingen 

De reizen worden begroot voor volle groepen. Er moeten dus altijd voldoende 
inschrijvingen zijn om een reis te laten door gaan. 

Evenwichtige groep 

De Hinkelaar sluit geen deelnemers uit op basis van lichamelijke handicap, wel 
proberen we vanuit alle inschrijvingen een goede groep samen te stellen, waarbij de 
zorg door de vrijwilligers gedragen kan worden en het programma haalbaar lijkt. 

Vrijwilligers 

Activiteitenprogramma’s worden begeleid door vrijwilligers. Vrijwilligers en 
deelnemers vormen samen 1 groep. De vrijwilligers helpen met de zorg. Zij betalen 
een percentage van de reissom. Voor elke reis moeten er voldoende vrijwilligers zijn 
om door te kunnen gaan. 

Annuleren 

Wanneer je door onvoorziene omstandigheden moet afzeggen of afbreken dien je 
dat zo spoedig mogelijk schriftelijk of per mail aan ons door te geven. 

Afhankelijk van het tijdstip van annulering zijn de onderstaande bedragen 
verschuldigd aan De Hinkelaar: 
 
• Tot 8 werkdagen na de ontvangst van de schriftelijke bevestiging kan kosteloos 

geannuleerd worden (wettelijke bedenktermijn). 
• Tot 4 maanden voor vertrek 40% van de totale reissom 
• Van 4 tot 1 maanden voor vertrek 80% van de totale reissom 
• Vanaf 1 maand voor vertrek 100% van de totale reissom  

We adviseren je altijd een annuleringsverzekering af te sluiten (dit moet vaak snel 
nadat je geboekt hebt). Deze vergoed in bepaalde gevallen de verschuldigde kosten. 

 



 

 

Verzekeren en aansprakelijkheid   

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering.  

De Hinkelaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen 
tijdens de programma’s en is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel of ziekte.  

Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het wel of niet ondernemen van de reis en 
alle afzonderlijke activiteiten. De Hinkelaar doet haar uiterste best om alles zo veilig 
mogelijk en indien nodig onder begeleiding te kunnen doen, maar kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele gevolg daarvan. Deelname is 
uitsluitend op eigen risico. Deelnemer(s)/vrijwilliger(s) vrijwaart Stichting de Hinkelaar 
van alle aansprakelijkheid van persoonlijk letsel en/of anderszins opgelopen schade 
gedurende de gehele reis aan deelnemers, vrijwilligers, materiaal en/of derden. 

Wijzigingen in het programma 

Het programma van activiteitenpakketten staat op de website wanneer dit bekend is, 

In het uiteindelijke pakket kunnen uiteraard nog wijzigingen worden aangebracht. 
Bijvoorbeeld omwille van het weer en de temperatuur, de vermoeidheid van de groep 
en met de interesses van de groep. 

Medicatiegebruik 

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar medicijngebruik. Indien hierbij hulp 
nodig is dien je dit zelf aan te geven bij een van de begeleiders. Je blijft hier ten alle 
tijde zelf verantwoordelijk voor. 

Slapen 

Het kan voorkomen dat er gemengd geslapen wordt, met zowel mannelijke als 
vrouwelijke vrijwilligers/deelnemers. Uiteraard gaat dit in goed overleg bij aankomst 
op de accommodatie. 

 

 

 

 

 

 


