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Deelnemersvoorwaarden Zeilschool Scouting Nederland 2022
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Algemene voorwaarden

1.1

De cursusweken van Zeilschool Scouting Nederland worden gehouden in Scoutcentrum
Harderhaven te Zeewolde.

1.2

De aanvang van de cursusweek wordt bekend gemaakt in de uitnodigingsbrief. De aanvang
is doorgaans rond 10.00 uur op zaterdagochtend, de afsluiting rond 16.00 uur op
vrijdagmiddag. Uitzonderingen hierop zijn het ZI didactisch weekend (ZI) en de eigen
zeilvaardigheidsweek (EZVW). Voor meer informatie zie http://www.zeilschool.scouting.nl.

1.3

Inschrijving voor deelname is mogelijk voor zowel leden als niet-leden van Scouting
Nederland.

1.4

Voor de jeugdweken geldt de leeftijdsindeling 11 tot en met 15 jaar.

1.5

Voor de ouderenweken, EZVW en de ZI geldt de minimumleeftijd van 16 jaar.

1.6

Als maximumleeftijd in de ouderenweken geldt 45 jaar. In overleg met het bestuur van de
zeilschool kan hiervan afgeweken worden. Neem hiervoor contact op door te mailen naar
info@zeilschool.scouting.nl.

1.7

Alle deelnemers dienen in het bezit van een zwemdiploma te zijn.

1.8

Mochten de weersomstandigheden tijdens het examenmoment van de EZVW het
examenvaren niet toelaten (door bijvoorbeeld onweer/geen wind), dan hebben de cursisten
nog één herkansingsmogelijkheid. Cursisten hebben in dit geval geen recht op een tweede
herkansingsmogelijkheid.
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Inschrijving

2.1

De inschrijving voor de Zeilschool Scouting Nederland gebeurt per cursist door middel van
het online inschrijfformulier, waarbij iedere cursist zich individueel inschrijft. De cursist is
verantwoordelijk voor de juistheid van alle ingevulde gegevens.

2.2

Bij de inschrijving geeft de cursist toestemming om gegevens over lidmaatschap van
Scouting Nederland en eerder behaalde diploma’s in te zien en/of op te vragen.

2.3

Het volledig ingevulde online inschrijfformulier in het inschrijfsysteem SOL van Scouting
Nederland dient te worden verzonden. Er is geen uiterste inschrijfdatum. Nadrukkelijk geldt
echter: vol = vol!

2.4

Na invulling en verzending van het online inschrijfformulier ontvangt de cursist automatisch
via e-mail een bevestiging van de voorlopige inschrijving. De inschrijving is definitief nadat
de daadwerkelijke plaats verdeling heeft plaatsgevonden en aan alle financiële voorwaarden
zijn voldaan. Met oog op de onvoorspelbaarheid van COVID-19 zal de definitieve plaats
verdeling maximaal 4 weken voor een cursusweek plaatsvinden. De plaats verdeling zal zijn
op basis van de richtlijnen genoemd in bijlage 1.

2.5

Wanneer een cursist zich inschrijft als de cursus vol is, komt hij of zij op de wachtlijst te
staan. Op het moment dat er een plek vrijkomt, krijgt u bericht. De cursist heeft vervolgens
5 werkdagen bedenktijd, waarin hij of zij de inschrijving kan accepteren of annuleren. Als wij
na deze 5 werkdagen geen bericht van de cursist hebben ontvangen, gaan wij de volgende
cursist op de wachtlijst benaderen en vervalt uw plek op de wachtlijst.
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2.6

De zeilschool behoudt zich het recht om een inschrijving te weigeren.

2.7

Het is voor een zomerweek niet mogelijk om een inschrijving te maken voor een bepaald
CWO-niveau. Er moet namelijk vormbehoud getoond kunnen worden. Op de eerste dag van
de week wordt een indeling gemaakt aan de hand van het niveau van de cursist op die dag.
Deze indeling is bepalend.

2.8

Bij de inschrijving wordt verzocht dieet en medicijngebruik of bijzondere medische gegevens,
die van belang zijn voor de cursusstaf aan te geven. Het niet of onjuist invullen van deze
gegevens, indien deze wel van toepassing zijn, kan reden zijn tot uitsluiting of naar huis
sturen van de cursist. Dit is ter beoordeling van de hoofdinstructeur van de desbetreffende
week in overleg met het bestuur. Restitutie van het cursusbedrag zal niet plaatsvinden.

2.9

De medewerkers van Zeilschool Scouting Nederland zijn niet medisch geschoold en draaien
een week op basis van vrijwilligheid. De medische gegevens kunnen aanleiding zijn om een
cursist niet te laten deelnemen aan een cursusweek. Indien dit het geval is wordt van te
voren contact opgenomen door een lid van het bestuur.

2.10 De hoofdinstructeur, in overleg met het bestuur, bepaalt of hij/zij de verantwoording aan
kan ten aanzien van de medische situatie van cursisten. Mocht de situatie niet veilig of niet
haalbaar geacht worden voor de cursist of het medewerkersteam, dan kan de
hoofdinstructeur in goed overleg met de cursist of de ouder(s)/verzorger(s) beslissen om de
cursist niet toe te laten tot de cursus. Ook kan de cursist om deze redenen worden
uitgesloten van eventuele vervolgcursussen, waarbij voor iedere volgende cursus de
afweging opnieuw kan worden gemaakt.
2.11 Cursisten jonger dan 12 jaar dienen zich ervan bewust te zijn dat zij bij Zeilschool Scouting
Nederland niet een diploma hoger dan kielboot 1 kunnen behalen. Voor diploma’s hoger dan
kielboot 1 moet er gevaren worden met een motorboot, wat bij de Nederlandse wet voor een
persoon jonger dan 12 jaar verboden is. Zeilschool Scouting Nederland houdt zich aan de
Nederlandse wet en aan de CWO-eisen. De combinatie van beide maakt het voor iemand
jonger dan 12 jaar niet mogelijk een CWO-kielboot 2 of 3 diploma te halen. Een
vorderingenstaat kan wel worden behaald.
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Betalingen en annuleringen

3.1

Het cursusgeld is per onderdeel verschillend en bedraagt vanaf € 182,00 tot € 417,00 per
persoon. In dit bedrag is begrepen: het verblijf, het eten en een volledig programmaaanbod. Niet inbegrepen is het vervoer (van cursisten) naar en van het Scoutcentrum
Harderhaven en consumpties in de bar.

3.2

Iedere deelnemer ontvangt direct (vanaf 1 januari) bij inschrijven een iDEAL link om 20%
van het cursusbedrag te betalen. Na de definitieve plaats verdeling, maximaal 4 weken voor
de cursusweek, ontvangt de deelnemer een iDEAL link om de resterende 80% van het
cursusbedrag te betalen.

3.3

Indien een cursist niet kan deelnemen aan een cursusweek in verband met plaatsgebrek zal
de 20% aanbetaling worden geretourneerd.

3.4

Annuleren voor scouts is alleen mogelijk door in te loggen op http://sol.scouting.nl. Ga
vervolgens naar 'mijn gegevens'. Onder het tabblad 'inschrijvingen' kan de cursist naar het
tabblad 'Status inschrijving'. Kies vervolgens voor 'annuleer inschrijving' en sla dit op. Nietscouts kunnen naar info@zeilschool.scouting.nl e-mailen.
Rondom annuleren gelden verschillende voorwaarden:
•
Tot het moment van definitieve plaatstoewijzing is de cursist geen bedrag
verschuldigd bij annulering.
•
Vanaf het moment van definitieve plaatstoewijzing is de cursist bij annulering het
volledige cursusbedrag verschuldigd aan de zeilschool.
•
Wij adviseren in alle gevallen om een annuleringsverzekering af te sluiten.
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3.5

Indien een cursist niet kan deelnemen aan een cursusweek in verband met plaatsgebrek zal
de 20% aanbetaling worden geretourneerd.

3.6

Indien het bestuur van Zeilschool Scouting Nederland moet besluiten om de cursusweek te
annuleren zal, de volledige aanbetaling en/of het volledige cursusbedrag worden
geretourneerd.

3.7

Bij voortijdig vertrek tijdens de cursus kan de cursist geen aanspraak maken op restitutie
van het cursusbedrag, net als bij een annulering op het laatste moment.

3.8

Bij aanvang van de cursus moet de volledige cursusprijs betaald zijn, anders kan er niet
deelgenomen worden aan de cursus.
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Privacy

4.1

De opgegeven gegevens van de cursist worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan
derden. Na afloop van de week worden gegevens vernietigd.

4.2

Het opgegeven mailadres gebruiken wij om de bevestigingsmail van de inschrijving naartoe
te sturen. Daarnaast zal de cursist op dit adres een uitnodigingsmail voor de week en
eventueel een uitnodiging voor het jaar daarop op ontvangen.

5
5.1
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Verzekering
Elke cursist valt vanaf het aanvangtijdstip van de cursusweek tot de sluiting van de week
onder de dekking van de collectieve, secundaire aansprakelijkheidsverzekering van Scouting
Nederland. Leden van Scouting Nederland zijn daarnaast ook verzekerd via de collectief
gesloten ongevallenverzekering van Scouting Nederland. Verlies van, en schade aan
materiaal en persoonlijke bagage zijn niet automatisch verzekerd. Informatie over de
verzekeringen kan gevonden worden op www.scoutingverzekeringen.nl

Overige voorwaarden

6.1

Door in te schrijven gaat de cursist ermee akkoord dat Scouting Nederland en de Zeilschool
Scouting Nederland beeldmateriaal dat tijdens de activiteiten georganiseerd door Zeilschool
Scouting Nederland wordt gemaakt, te gebruiken voor publicitaire doeleinden. Indien de
cursist hier bezwaar tegen heeft kan deze contact opnemen met de Zeilschool via
info@zeilschool.scouting.nl

6.2

Scouting Nederland en de Zeilschool Scouting Nederland hebben het recht om
beeldmateriaal dat tijdens de Zeilschool Scouting Nederland gemaakt/opgenomen wordt, te
gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder vooraf toestemming te vragen aan de cursist.
Dit doet echter niet af aan de wettelijke rechten welke de cursist heeft om zich te verzetten
indien hij/zij daar een zwaarwegend belang bij heeft.

6.3

Om de Zeilschool Scouting Nederland in goede banen te leiden worden aan het begin van de
week enkele huishoudelijke en veiligheidsregels verteld (brandveiligheid, alcohol, roken,
schoenen aan boord, reddingsvest). Vanzelfsprekend wordt van alle cursisten verwacht dat
zij zich aan deze regels houden. De hoofdinstructeur van de desbetreffende cursusweek, in
overleg met het bestuur, behoudt zich het recht om bij overtreding van deze regels over te
gaan tot verwijdering van betreffende cursist(en) van de cursus. Deze cursist kan vervolgens
geen aanspraak maken op restitutie van het betaalde cursusgeld.

6.4

Scouting Nederland noch Zeilschool Scouting Nederland kan aansprakelijk worden gehouden
voor verlies, diefstal of beschadiging aan goederen van cursisten tijdens de cursus gegeven
door Zeilschool Scouting Nederland of gedurende de reisdagen.
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6.5

Door in te schrijven gaat de cursist en zijn/haar ouders/verzorgers akkoord met de
deelnemersvoorwaarden en de huisregels. Deze zijn terug te vinden op
www.zeilschool.scouting.nl
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Bijlage 1 – Voorrangsregels inschrijvingen cursisten
Cursisten EZW
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Medewerker ZSN (Combi ZI – EZVW of ZI al behaald)
Medewerker ZSN
Lid Scouting Nederland (Combi ZI – EZVW of ZI al behaald)
Lid Scouting Nederland
Niet lid Scouting Nederland (Combi ZI - EZVW of ZI al behaald)
Niet lid Scouting Nederland

Bovenstaande voorrangsregels gelden voor iedereen die zich voor 15 maart 2022 heeft
ingeschreven. Hierna zal alleen het moment van inschrijving gelden.
Cursisten ZI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Medewerker ZSN (KB4 behaald in/voor 2020)
Medewerker ZSN (Combi ZI – EZVW)
Medewerker ZSN
Lid Scouting Nederland (Combi ZI – EZVW of ZI al behaald)
Lid Scouting Nederland
Niet lid Scouting Nederland (Combi ZI - EZVW of ZI al behaald)
Niet lid Scouting Nederland

Bovenstaande voorrangsregels gelden voor iedereen die zich voor 15 maart 2022 heeft
ingeschreven. Hierna zal alleen het moment van inschrijving gelden.
Ouderenweek zomer
1.
2.
3.

Medewerker ZSN
Lid Scouting Nederland
Niet Lid Scouting Nederland

Bovenstaande voorrangsregels gelden voor iedereen die zich voor 1 mei 2022 heeft
ingeschreven. Hierna zal alleen het moment van inschrijving gelden.
Jongerenweek zomer
1.
2.

Lid Scouting Nederland
Niet Lid scouting Nederland

Bovenstaande voorrangsregels gelden voor iedereen die zich voor 1 mei 2022 heeft ingeschreven.
Hierna zal alleen het moment van inschrijving gelden.
Om splitsing binnen een gezin te voorkomen, zullen kinderen uit een gezin gezamenlijk wel of geen
plaats krijgen.
Het bestuur van Zeilschool Scouting Nederland behoudt zich het recht om te allen tijde in individuele
gevallen af te wijken van bovenstaande voorrangsregels.
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