Algemene Voorwaarden
The Science camp begrijpt dat iedere deelnemer het belangrijk vindt verzekerd aan kamp deel
te nemen. Daarom zijn leidsters WA verzekerd. De deelnemers hebben, als het goed is,
allemaal zelf een ziektekostenverzekering en wellicht een WA verzekering.
De deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen. The Science camp is
niet aansprakelijk en niet verzekerd voor verlies of diefstal. Daarom wordt er geadviseerd om
geen eigen materiaal, speelgoed of andere items mee te brengen. The Science camp is ook niet
verantwoordelijk voor ongelukken of letsel, dit valt onder uw eigen zorgverzekering.
The Science camp is een week van educatie en plezier! Er wordt verwacht dat iedereen zich
aan de basis regels houdt;
-

Op tijd brengen en halen
We gaan respectvol en liefdevol met elkaar om
We blijven ten alle tijden binnen de hekken van het Henrick de Keijserplein

Na het boeken van een kamp via de website wordt een inschrijving gedaan. Hierop volgend
krijgen de ouders/verzorgers een mail en wordt er gevraagd om de kamp gelden over te
maken. Dit gebeurt uiterlijk drie weken voor het eerste kamp start. Daarna wordt er geen plek
meer vrij gehouden voor het kind.
Bij annulering langer dan 3 weken alvorens kamp krijgt u 75% van het aanbetaalde bedrag
terug. Heeft u nog niet betaald dan blijft de te betalen 25% staan. Annuleringen korter dan 3
weken alvorens kamp worden niets meer terugbetaald omdat we dan niet genoeg tijd hebben
om de lege plek op te vullen. Uw plek doorgeven aan een vriendje is wel mogelijk maar dient
zelf geregeld te worden.
Bijzonderheden als bijvoorbeeld een dieet of bepaalde allergieën moet bij de kampleiding
bekend zijn! Ditzelfde heeft ook betrekking op medische problemen vanuit het verleden wat
op kan spelen. Mocht er na het doen van de reservering een nieuwe medische klacht ontstaan
laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de leiding via info@thesciencecamp.nl of via
0649092262. Er kan erop worden vertrouwt dat de organisatie op een professionele en
vertrouwelijke manier omgaat met (medische) gegevens.
Het kamp gaat onder voorwaarden door van genoeg aanmelding. Bij annulering krijgt u het
volledige betaalde bedrag terug gestort.

Terms and Conditions
The Science camp is a week of education and fun! Everybody is expected to abide by the basic
rules:
- Drop off and pick up is done on time
- We treat each other with respect and kindness
- We stay inside of the fences of Henrick de Keijserplein at all times

The Science Camp understands that every participant considers it important to particepate
insured on a camp. Therefore, executives are assured WA. Participants have a health insurance
and possibly a WA insurance.
Participants are always responsible for their property. The Science camp is not liable and not
insured for loss or theft. Therefore, it is not advised for your child to bring their own material,
toys or other items. The Science camp is also not responsible for accidents or injuries, this is
covered by your own health insurance.
After booking a camp via the website, you will be enrolled. Hereafter the parents/caregivers
will receive an email and will be asked to transfer the camp fees. The fees are expected no
later than three weeks before the camp starts. After this date there is no slot guaranteed for
the participant.
If canceled more than 3 weeks in advance you will receive a refund 75% of the paid amount. If
you have not yet paid, the remaining 25% will still be collectible. Cancellations less than 3
weeks in advance will not be refundable because the camp will not have enough time to fill in
the participant's space. Passing on your slot to a friend is possible but has to be arranged by
the parents.
Special arrangements for diet or certain allergies must be made known at the camp leaders!
The same also relates to medical problems that are relevant. Should a new medical complaint
arise after the reservation has been made, please let us know as soon as possible via the
info@thesciencecamp.nl or by 0649092262. Your medical information will be handled in a
professional and confidential manner.
In the unlikely event that the camp does not fill a minimum number of spaces, the camp will be
canceled. You will be refunded the full amount of payment.

