
 
 
Voorwaarden Deelname MAAS EN ROER ZEILOPLEIDING 2020

Door middel van het aanmelden via de website van Maas en Roer verklaren de ouders / 
verzorgers van de deelnemers zich uitdrukkelijk akkoord de onderstaande voorwaarden 
voor het aanmelden en deelnemen aan de zeilopleiding en jeugdaktiviteiten van Maas en 
Roer: 

1. De veiligheid van de deelnemers en begeleiding staat te allen tijde voorop. Indien 
zich omstandigheden voordoen zoals, harde wind of andere ongunstige 
weersomstandigheden, dan wel dat ongunstige weersomstandigheden worden 
voorspeld, kan besloten worden niet uit te varen en het lesprogramma te 
wijzigen. Geen van bovenstaande wijzigingen geven recht tot annulering of 
hebben invloed op de hoogte van het cursusgeld.  
 

2. Persoonlijke gegevens die van belang kunnen zijn voor de veiligheid tijdens de 
zeilopleiding en/of het jeugdkamp (bijvoorbeeld een dieet, onvoldoende kunnen 
zwemmen of een handicap) moeten vóór het sluiten van de overeenkomst 
schriftelijk bij de jeugdcommissie van Maas en Roer bekend zijn. Een deelnemer 
moet tijdens de gehele zeilopleiding / jeugdkamp (ook als er niet wordt gevaren) 
de aanwijzingen van de trainer of begeleiders nauwkeurig opvolgen. Indien een 
deelnemer bovenstaande regels niet naleeft of zich zo gedraagt dat de 
zeilopleiding / het jeugdkamp naar het oordeel van de jeugdcommissie op 
onaanvaardbare wijze verstoord wordt, kan de deelnemer verdere deelname aan 
de zeilopleiding / het jeugdkamp ontzegd worden, zonder recht op gedeeltelijke of 
gehele restitutie van het cursusgeld en zonder recht op een vergoeding van de 
kosten die daardoor kunnen ontstaan.  
 

3. De deelnemers dienen de instructie van de trainers en begeleiders van de 
zeilopleiding / het jeugdkamp op te volgen en de beschikbare veiligheidsmiddelen 
en voorzieningen (reddingsvest etc) te gebruiken. Tevens dient de boot in 
adequate en veilige toestand te zijn. Een controle vooraf door de jeugdcommissie 
ontslaat de deelnemers niet van de eigen verantwoordelijkheid voor materiaal en 
veiligheidsmiddelen. 
 

4. De ouders / verzorgers zijn verplicht een WA verzekering af te sluiten voor ieder 
kind dat deelneemt aan de jeugdopleiding / het zeilkamp. Zij vergewissen zich 
ervan dat het gebruik van een vaartuig (zeilboot) onder de dekking van de WA 
verzekering valt. De ouders / verzorgers vrijwaren Maas en Roer voor aanspraken 
door derden.  
 

5. Alle deelnemers zijn bekend met het havenreglement en verklaren zich hieraan te 
houden.  
 

6. Maas en Roer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van 
goederen van de deelnemers of persoonlijk letsel of ongeval, tenzij opzet of grove 
nalatigheid van de trainer / instructeur aangetoond kan worden. De deelnemers 
moeten zelf een ziektekostenverzekering afgesloten hebben, de jeugdcommissie 
raadt aan ook een reisverzekering af te sluiten voor het zeilkamp.  
 

7. Voor het gebruik van verenigingsboten geldt het “REGLEMENT VOOR HET 
GEBRUIK VAN VERENIGINGSBOTEN van RR & ZV Maas en Roer” die onderdeel 
uitmaakt van deze voorwaarden.  

 


