
 
  

JudoTan-Ren-Jutsu & Stichting Judoschool Oost-Groningen/Drenthe 

E-mail:    st.judoschooloostgroningen@gmail.com 

Website: www.judotanrenjutsu.nl 

Algemene voorwaarden judokamp 2023 

Artikel 1: Aanmelding 

a.    Aanmelding vindt plaats via de website www.judotanrenjutsu.nl  

b.    Inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld is geïncasseerd. 

c.    U geeft toestemming voor het plaatsen van foto’s/films gemaakt tijdens het judokamp op de website van. Judo Tan-Ren-Jutsu en/of in de media. 

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden 

a.    De kosten van het judokamp worden verdeeld in 6 gelijke termijnen. 

b.    De kosten voor het judokamp worden verdeeld in 6 gelijke termijnen van € 15,00 geïncasseerd in januari, februari, maart, april, mei en juni 2023.     

   U geeft toestemming dat het kampgeld geïncasseerd wordt door Stichting Judoschool Oost-Groningen. 

c.     Bij het niet tijdig ontvangen van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, kan de deelnemer niet mee op kamp.   

Artikel 3: Beëindiging judokamp. 

a. De opzegtermijn bedraagt vier weken voor vertrek van het judokamp. De vaste kosten (die de club moet betalen) worden niet geretourneerd.  

b. Judoschool Oost-Groningen behoudt zich het recht voor om bij onaanvaardbaar gedrag een lid terug te sturen van het judokamp. 

c. Judoschool Oost-Groningen behoudt zich het recht voor om bij onaanvaardbaar gedrag een lid voor bepaalde tijd te schorsen dan wel het lidmaatschap te 

beëindigen. 

Artikel 4: Aansprakelijkheid 

a. Judokamp Judoschool Oost-Groningen geschiedt op eigen risico. U dient zelf zorg te dragen voor een verzekering (ziektekosten, reis- en WA-verzekering) 

die de schade dekt bij eventuele ongevallen. Judoschool Oost-Groningen zal geen verantwoordelijkheid aanvaarden en kan niet aansprakelijk gesteld 

worden voor ongevallen tijdens het verblijf of voortkomende uit het verblijf bij Judoschool Oost-Groningen.                 

Mocht in rechte enige aansprakelijkheid van Judoschool Oost-Groningen worden vastgesteld, dan is de aansprakelijkheid van Judoschool Oost-Groningen 

in ieder geval beperkt tot de hoogte van de uitkering welke Judoschool Oost-Groningen ter zake van assuradeuren ontvangt. 

 b      Judoschool Oost-Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. 

 c     Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw door leden is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid. 

 

LET OP:    

       a.          De leden moeten zelf zorgdragen voor het vervoer voor de heen-en terugreis naar Lauwersoog 

       b.           De leden moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma. 

       c.          De leden moeten 9 jaar of ouder zijn om mee te gaan op judokamp. 

  


