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ALGEMENE VOORWAARDEN OUTDOORSTAGES EN INDOORCURSUSSEN
Onderstaande algemene voorwaarden zijn bindend, tenzij anders vermeld op de website. Wanneer dit
laatste het geval is hebben deze bepalingen steeds voorrang op de algemene voorwaarden.
A) De deelnemer gaat akkoord met de volgende bepalingen
•
De deelnemer aanvaardt het voorgestelde programma van de activiteit. Dit programma is
indicatief. Het kan ten allen tijde worden aangepast in functie van het weer, de
omstandigheden, de toestand van de deelnemers, evenementen enz.. De organisatie heeft
hierin het laatste woord. De deelnemer legt zich neer bij een mogelijke programmawijziging als
die noodzakelijk wordt geacht door de organisatie.
•
De deelnemer aanvaardt het leiderschap van de organisatie, alsook van de door deze laatste
gekozen verantwoordelijken.
•
Het niet navolgen van de beslissingen van de organisatie kan tot uitsluiting leiden.
•
De organisatie stelt alles in het werk om de stage op een veilige manier te laten verlopen. De
deelnemer onderschrijft dat hij op de hoogte is dat bij de beoefening van klim- en bergsport, in
welke vorm dan ook, nooit alle risico’s kunnen worden uitgesloten. De deelnemer aanvaardt dit
restrisico waarvoor de verantwoordelijkheid niet bij de organisatie ligt, en die voor de eventuele
gevolgen ervan ook niet aansprakelijk kan gesteld worden.
•
De minimumleeftijd tot deelname is 16 jaar.
•
Aanvang activiteit of stage: plaats en tijdstip waarop een activiteit of stage aanvangt worden
bepaald door de organisatie, en worden vooraf kenbaar gemaakt.
•
Einde activiteit of stage: er wordt steeds op voorhand meegedeeld wanneer het einde van een
activiteit of stage voorzien is. Toch kan het gebeuren dat een activiteit of stage vroegtijdig
wordt afgebroken. De redenen hiervoor worden steeds door de organisatie toegelicht.
•
Tijdens de outdoorstages moet de deelnemer lid zijn van de Klim- en Bergsportfederatie,
omwille van de uitgebreide bergsportverzekering die hieraan vast hangt. Voor informatie over
de verzekering kan u terecht op de website of bij het secretariaat van de KBF.
•
Voor de indoorcursussen is er de mogelijkheid om via de Bleau-website een indoorverzekering
aan te gaan.
B) Bevestiging deelnamevoorwaarden
Bij inschrijving bevestigt de deelnemer uitdrukkelijk dat hij/zij akkoord is met het volgende:
« Ik wens deel te nemen aan de omschreven activiteit georganiseerd door Bleau Climbing
Team. Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden en verklaar mij hiermee
akkoord. »
De betaling van de deelnamesom geldt als bevestiging van dit akkoord.
C) Uiterste inschrijfdatum
Bij de meeste activiteiten staat een uiterste inschrijfdatum vermeld. De opgegeven datum is bepalend
voor het effectief laten doorgaan van de stage of cursus op basis van een minimum aantal definitief
ingeschreven deelnemers. Er kan steeds ingeschreven worden op de activiteit zolang de stage of
cursus niet volgeboekt is.
D) Afgelasting van een stage of cursus
Bleau Climbing Team kan beslissen om een stage of cursus niet te laten doorgaan omwille van
• datumwijziging;
• te weinig inschrijvingen bij uiterste inschrijfdatum.
Het deelnamegeld wordt in deze gevallen volledig terugbetaald
Indien de stage geannuleerd moet worden omwille van Corona, kan de deelnemer die een annulatieverzekering heeft genomen, kiezen tussen terugbetaling of verplaatsing stage naar een andere datum.

INSCHRIJVEN VOOR STAGES EN CURSUSSEN?
•
•
•

Maak voor uzelf via de knop rechtsboven een klantenaccount aan op www.bleau.be, of log in op
uw bestaande account.
Voeg de activiteit van uw voorkeur toe aan uw winkelmandje, en klik onderaan de pagina
enkele keren door naar 'betalen'. Op dat moment bent u aangemeld als kandidaat-deelnemer
voor de betreffende activiteit.
Als u de inschrijvingsprocedure op de website correct en volledig doorlopen heeft, krijgt u een
e-mail ter bevestiging. U wordt daarbij uitgenodigd de volledige deelnamesom binnen de 5
werkdagen over te maken op rekeningnummer BE24363020583238 van Bleau Climbing Team
vzw. De inschrijving is pas definitief wanneer het volledige inschrijvingsgeld bij Bleau Climbing
Team is aangekomen. Als na de vooropgestelde betalingstermijn geen betaling ontvangen is,
verliest u eventueel het recht op deelname. Uw plaats kan dan vrij ingenomen worden door
andere mogelijke deelnemers die de betaling wel uitvoeren.

De technische fiche met de praktische informatie i.v.m. outdoorstages kan u altijd online terugvinden
op www.bleau.be.

BEPALINGEN IVM DE ANNULATIEVERZEKERING
•
•

•
•
•

•
•

Indien geen annulatieverzekering werd betaald, wordt de volledige deelnamesom ingehouden
indien de deelnemer zijn/haar deelname annuleert.
Indien een annulatieverzekering werd afgesloten, wordt bij geldige annulatie (ten laatste één
week voor de stage start moet de annulatie gemeld worden via mail naar bert@bleau.rocks)
door de deelnemer het stagebedrag terugbetaald met aftrek van kosten al gemaakt voor de
voorbereiding en met aftrek van 25 euro administratiekost.
De gepubliceerde prijzen zijn exclusief annulatieverzekering. Indien u een annulatieverzekering
wenst, duidt u dit aan bij inschrijving.
Het bedrag van een annulatieverzekering bedraagt 5% van de prijs (afgerond naar de
bovenliggende eenheid, uitgedrukt in euro).
De aanvrager heeft recht op tussenkomst van Bleau Climbing Team indien – tussen de datum
van de storting van het inschrijvingsgeld en een week voor de start van de activiteit of het
vertrek naar de stageplaats – de activiteit ten gevolge van een hieronder omschreven
gebeurtenis, die bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien was, wordt geannuleerd
via mail naar bert@bleau.rocks:
◦ bij ziekte, lichamelijk ongeval van de verzekerde
◦ bij het overlijden van de verzekerde, van zijn echtgenoot, van een bloed- of aanverwante
tot de tweede graad, die op dezelfde activiteit is ingeschreven, of van een persoon die met
de verzekerde samenleeft;
De aanvrager heeft geen recht op terugbetaling in geval van een tweede zit, door
werkgerelateerde problemen, of door enige andere mogelijke situatie.
Indien de stage geannuleerd moet worden omwille van Corona, kan de deelnemer kiezen
tussen terugbetaling of verplaatsing stage naar een andere datum.

