Algemene voorwaarden Tech Bootcamp 2017
LET OP! Lees de algemene voorwaarden goed door. Hierin wordt onder andere vermeld
welke kosten aan een annulering zijn verbonden en in welk geval een kamp door de UT kan
worden geannuleerd.
Voorwaarden voor deelname aan kampen van Pre-U
m.i.v. 08-06-2017
Pre-U is de naam waaronder de Universiteit Twente, gevestigd te Enschede, onder andere kampen
voor leerlingen uit het voorgezet onderwijs aanbiedt. De relatie aanmelder-Universiteit Twente (UT)
wordt beheerst door de onderstaande voorwaarden.
De inschrijving voor een kamp
Inschrijvingen voor een kamp lopen via een online inschrijfformulier. Scholieren kunnen zichzelf
via de website van Pre-U aanmelden voor een kamp. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een
bevestigingsemail. De inschrijving kan dan nog binnen 48 uur kosteloos geannuleerd worden
middels een reactie op de mail. Indien dit niet wordt gedaan gaat de deelnemer akkoord met de
inschrijving, de voorwaarden en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Indien de deelnemer
jonger is dan 18 jaar zal het emailadres van de ouders/verzorgers opgegeven moeten worden en
zullen de ouders/verzorgers de inschrijving eventueel kunnen annuleren. Na deze 48 uur zitten er
altijd annuleringskosten verbonden aan een inschrijving, tenzij anders vermeld. Ongeveer twee
weken voor het kamp zal de deelnemer meer specifieke informatie ten behoeve van het kamp
ontvangen.
De betaling
Na ontvangst van de inschrijfbevestiging wordt er een factuur aangemaakt voor de volledige
kampsom van €125, deze factuur ontvangt de deelnemer nadat het kamp heeft plaatsgevonden.
Annulering door de aanmelder
Inschrijvingen kunnen niet zonder kosten worden geannuleerd. Een annulering moet kenbaar
gemaakt worden middels een mail of brief. U wordt gevraagd een duidelijke reden op te geven voor
annulering.
Er is 1 uitzondering, namelijk:
Inschrijvingen die op de reservelijst terecht komen kunnen wel kosteloos geannuleerd worden.
De schriftelijke annulering dient Pre-U binnen de genoemde termijnen bereikt te hebben. Bij
annulering tussen de datum van verzending van de inschrijfbevestiging en 14 dagen voor aanvang
van het kamp wordt € 25,- in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 14 dagen voor de dag van aanvang tot aan de dag van aanvang wordt het
volledige factuurbedrag in rekening gebracht.

In uiterst bijzondere gevallen kan Pre-U besluiten geen kosten in rekening te brengen. Pre-U zal u te
allen tijde een annuleringsbevestiging sturen met daarin de beslissing betreffende de
annuleringskosten.
Annulering door de UT
Hoewel de kans erg klein is, kunnen zich uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden voordoen die
de UT niet in de hand heeft. In dat geval heeft de UT het recht de inhoud van het kamp te wijzigen
(zonder daarbij het karakter en de doelen van het kamp aan te tasten) of te annuleren. Ook indien
het minimum aantal van 20 deelnemers voor het kamp niet gehaald wordt kan de beslissing worden
genomen om het kamp te annuleren. Bij annulering van een kamp worden deelnemers uiterlijk 14
dagen voor aanvang van het kamp in kennis gesteld. Indien gewenst kan er worden overgestapt naar
een ander kamp. Aan deze overstap zijn geen kosten verbonden. Wanneer overstappen niet gewenst
is, worden er geen annuleringskosten of kampkosten in rekening gebracht. Verdere aanspraken
worden in deze overmachtssituatie niet geaccepteerd.
Uw en onze aansprakelijkheid
Deelnemers aan kampen van de UT zijn verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van
(medewerkers van) de UT ter bevordering van een goed verloop van het kamp. Tevens dienen zij de
gedragsregels te respecteren die de UT nageleefd wenst te zien op haar campusterrein.
De deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering
van het kamp en/of de goede naam van de UT daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt
respectievelijk geschaad, kan door de UT van (voortzetting van) deelname aan het kamp worden
uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor de rekening van de
aanmelder/deelnemer.
De UT aanvaardt aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van de overeenkomst door haar zelf
en de door haar ingeschakelde derden. Voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan of door
gebruikers van de door de UT geboden accommodatie, aanvaardt de UT alleen dan de
aansprakelijkheid, indien deze het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de UT of haar
medewerkers of wanneer deze op grond van dwingend rechtelijk wettelijke bepalingen voor
rekening van de UT komt.
Indien door overmacht zoals bij slecht weer bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden is
de UT niet gebonden aan restitutie van (een deel van) de kampsom. In alle gevallen waarin de UT
gehouden is tot bepaling van schadevergoeding, zal deze beperkt zijn tot het in dit artikel bepaalde
bedrag.

Uitgesloten zijn de navolgende aansprakelijkheden:
• Voor schade waarvan de reis- en annuleringsverzekering dekking bieden.
• Voor schade voor derving van genot, voor zover deze de kampsom overschrijdt.
• Voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer aan de door de
UT geboden kampen, voor zover deze het bedrag van driemaal de kampsom overschrijdt.
• De medewerkers van de kampen van de UT zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen
aangaande aansprakelijkheden van de zijde van de UT.
• De aanmelder is tegenover de UT aansprakelijk voor alle schade die de UT lijdt door
toedoen van de aanmelder.
• De aanmelder is aansprakelijk voor verlies of diefstal van materiaal van de UT dat tijdens
het kamp aan hen in gebruik gegeven is.
• De UT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel, berokkend aan de deelnemer,
door welke oorzaak dan ook ontstaan.
• Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen,
geld inbegrepen.
• De UT, inclusief staf en kampleiders, is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het
zoekraken van bagage.
Klachten
De inhoud van de kampen is evenals de deelnemersinformatie die aan de aanmelder toegestuurd,
met de grootst mogelijke zorg en accuratesse samengesteld. Er is veel aan gedaan om een zo
duidelijk mogelijk beeld te geven dan de accommodatie en de activiteiten. Mocht het aangebodene
desondanks niet in overeenstemming met de verwachtingen zijn (naar de in Nederland geldende
opvattingen) dan dient de deelnemer een begeleider/coördinator van het kamp hierover te
informeren. Deze zal trachten een aanvaardbare oplossing te vinden. Indien de klacht desondanks
van kracht blijft, dient de deelnemer deze ter plekke nogmaals schriftelijk bij een staflid in te dienen
of de klacht dient uiterlijk binnen vier weken na de laatste overnachting bij de UT te worden
ingediend.
Gebruik beeldmateriaal
Pre-U heeft het recht beeldmateriaal (zoals foto's en video opnamen) gemaakt tijdens het kamp te
gebruiken als promotiemateriaal, onder andere in folders of op onze website.
Kampsom, kampduur en kampprogramma
De gepubliceerde kampsom geldt per persoon en bij deze kampsom zijn uitsluitend de diensten en
voorzieningen zoals in dit programma vermeld inbegrepen.
Reisdocumenten
Deelnemers van niet-Nederlands nationaliteit dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort of
identiteitskaart.
Geldigheid
De UT behoudt zich het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

