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Aanmelding: Je kunt je alleen aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website. Na het 
insturen van dit formulier heeft de stichting Wegwijzerkampen de bevoegdheid om de reissom te 

innen. Tevens stem je in met de algemene voorwaarden van de stichting Wegwijzerkampen. 
Minderjarige deelnemers dienen het formulier te laten ondertekenen door 
ouders/voogden/verzorgers. Mocht een inschrijfformulier niet of niet volledig (naar waarheid) 
ingevuld zijn, dan behoudt de stichting Wegwijzerkampen zich het recht voor om deze deelnemers 
uit te sluiten van deelname aan de kampweek. 
 

Keuze: Het kan gebeuren dat jouw kampweek al volgeboekt is.Wanneer je keuze is volgeboekt 
neemt de stichting Wegwijzerkampen contact op met de inschrijver om te bepalen of de 
deelnemer op een wachtlijst wordt geplaatst of eventueel ingeschreven wordt voor een andere 

kampweek. 
 
Leeftijd: Bij elke kampweek is aangegeven wat de minimum en wat de maximum leeftijd is. 
Bepalend is de leeftijd tijdens je kampweek. Je kunt je ook inschrijven als de minimum leeftijd 

bereikt is. 
 
Betaling: De reissom is verschuldigd in een termijn: 
De betaling vindt plaats door een éénmalige machtiging op het inschrijfformulier of middels een 
acceptgiro die per post volgt na inschrijving. Hiervoor heeft de stichting Wegwijzerkampen je 
bank- of gironummer nodig. Maak dus niet zelf geld over. Als de incasso van het inschrijfgeld niet 
lukt door bijv. saldotekort, dan wordt de gehele reissom bij inschrijving per acceptgiro 

gefactureerd. 
 
Annulering - Overschrijving: Bij een annulering gelden de volgende voorwaarden: 
a. bij annulering tot 1 kalendermaand voor de dag van vertrek; Euro 30,- p.p. 
b. bij annulering binnen 1 kalendermaand voor de dag van vertrek; 50% van de reissom. 

c. bij annulering op of na de dag van vertrek; 100% van de reissom. 

 
Paspoort: Hoewel we binnen Europa voor een groot gedeelte geen officiële grensdouane meer 
hebben, is voor de tiener- en jongerenkampen een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart 
wel vereist. Kijk op tijd na of je paspoort of identiteitskaart nog geldig is, aangezien vernieuwing 
ongeveer een week in beslag neemt. Tevens dienen deelnemers met een leeftijd vanaf 14 jaar zich 
altijd te kunnen legitimeren, dus ook op kamp. 
 

Prijswijziging: De stichting Wegwijzerkampen behoudt zich het recht voor aan de stichting 
Wegwijzerkampen opgelegde prijswijzigingen of extra toeslagen door te berekenen aan de 
deelnemer. 
 
Minimum aantal deelnemers: Bij al onze kampweken geldt een minimum aantal 
deelnemers. Beneden dit aantal kan de kampweek niet doorgaan. Bij onvoldoende deelnemers, te 
beoordelen door de stichting Wegwijzerkampen, behouden wij ons het recht voor om de 

betreffende kampweek tot drie weken voor vertrek te annuleren. Uiteraard probeert de stichting 

Wegwijzerkampen dan een zo goed mogelijk alternatief aan te bieden. 
 
Indeling man/vrouw: Als christelijke kamporganisatie wordt door de stichting Wegwijzerkampen 
de regel aangehouden dat ongehuwde deelnemers van verschillend geslacht niet bij elkaar op de 
kamer of slaapzaal worden ingedeeld. Mochten deelnemers tijdens de kampweek zich hier niet aan 

houden dan behoudt de stichting Wegwijzerkampen zich het recht voor om deze deelnemers uit te 
sluiten van verdere deelname aan de kampweek. 
 
Programma: De stichting Wegwijzerkampen vindt het belangrijk om tijdens de kampweken een 
open en samenbindende sfeer te creeëren waarin iedere deelnemer tot zijn of haar recht komt. Om 
dit te bereiken wordt van iedere deelnemer verwacht dat deze aan elk programmaonderdeel 
deelneemt. Mochten er redenen zijn waarom dit voor een bepaalde deelnemer niet haalbaar is, dan 

dient deze deelnemer contact op te nemen met de hoofdleiding voorafgaande aan het kamp. 
 
  



 

Zwemdiploma: In het inschrijfformulier dient ingevuld te worden of een deelnemer beschikt over 

een zwemdiploma. Het is van groot belang dat deze naar waarheid wordt ingevuld. Mocht een 
deelnemer niet beschikken over een zwemdiploma, betekent dit niet altijd dat een deelnemer niet 
mag zwemmen, maar zal in overleg naar een passende oplossing worden gezocht. Omtrent het 
onjuist invullen van deze informatie aanvaardt de stichting Wegwijzerkampen geen enkele 
aansprakelijkheid, zie hiervoor het artikel betreffende aansprakelijkheid. 
 
Alcohol: Voor de deelnemers van de kampweken gelden de volgende regels inzake alcoholgebruik: 

op de kinder- en tienerkampen is het niet toegestaan alcohol te gebruiken. Voor het Jongerenkamp 
geldt vanaf de wettelijk toegestane leeftijd een maximum van 2 alcoholische consumpties per dag. 
Alcoholische consumpties worden alleen door de stafleden uitgedeeld, deelnemers mogen dit dus 
niet zelf kopen/meenemen. Mocht iemand zich hier niet aan houden dan behoudt de stichting 
Wegwijzerkampen zich het recht voor deze deelnemers uit te sluiten van verdere deelname aan de 
kampweek. 

 
Drugs: Het is voor zowel deelnemers als medewerkers van de stichting Wegwijzerkampen ten 
strengste verboden om tijdens de kampweken soft- of harddrugs of andere verdovende middelen 

te gebruiken. 
 
Opstapplaats: Bij een aantal kampweken is de mogelijkheid om met een bus naar te kamplocatie 
te reizen. Bij een aantal andere kampweken komen de deelnemers op eigen gelegenheid naar de 

kamplocatie toe. 
 
Fiets: Bij de tienerkampweken gaat de stichting Wegwijzerkampen er vanuit dat iedereen 
zijn of haar eigen fiets meeneemt. In verdere correspondentie word je hier verder over 
geïnformeerd. Heeft een deelnemer geen eigen fiets, of kan deze voor de kampweek geen fiets 
meenemen, dan wordt een fiets gehuurd. Kosten daarvoor worden doorbelast aan de deelnemer. 
 

Extra persoonlijke gegevens: Het is beslist noodzakelijk dat de stichting Wegwijzerkampen op 
de hoogte wordt gebracht van evt. bijzonderheden t.a.v. de mentale en fysieke gezondheid 
van de deelnemer. Iedere deelnemer moet zoveel mogelijk zelfstandig aan de kampweek deel 
kunnen nemen. Mochten er redenen zijn waarom dit voor een bepaalde deelnemer niet haalbaar is, 
dan dient deze deelnemer contact op te nemen met de hoofdleiding voorafgaande aan het kamp. 

Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) 

deelname tot gevolg hebben. Alle kosten die voortvloeien uit deze uitsluiting komen voor rekening 
van de inschrijver. Het is belangrijk om eerst te informeren naar de mogelijkheden, want niet 
iedere kampweek is voor iedereen geschikt. De stichting Wegwijzerkampen helpt je graag hierbij. 
 
Aansprakelijkheid: Eventuele gevolgen van risico's, verbonden aan het deelnemen aan een 
kampweek, van welke aard dan ook en in het bijzonder ten gevolge van een ongeval 
gedurende de vakantie of tijdens de heen- en terugreis, worden gedragen door de deelnemer, cq 

ouder(s)/verzorger(s). Zij kunnen niet worden afgewenteld op de stichting Wegwijzerkampen of op 
de staf. De stichting Wegwijzerkampen en/of de staf aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 
voor schade ontstaan veroorzaakt door de deelnemer(s). Eventuele schade ten gevolge hiervan zal 
verhaald worden op de betreffende deelnemer(s). 
 
Privacy: Zie ons aparte Privacy Statement via 
https://www.wegwijzerkampen.nl/downloads/privacy_statement_stichting_Wegwijzerkampen.pdf  

https://www.wegwijzerkampen.nl/downloads/privacy_statement_stichting_Wegwijzerkampen.pdf

