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Algemene voorwaarden en uitschrijfreglement 
Voorwoord 
Dit document bevat de voorwaarden die toepasbaar zijn op alle activiteiten georganiseerd door de 
Ledenweekendcommissie. Deze voorwaarden zijn in werking gesteld om duidelijk vast te leggen wat 
er wel en niet verwacht mag worden van de deelnemer. Tevens ook van de leden van de 
Ledenweekendcommissie, welke helpen in de organisatie van het evenement. Verder beschrijft dit 
document de algemene huisregels en omgangsnormen  gedurende deze activiteiten om  het verloop 
van deze evenementen zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
 

Artikel 1 Algemeen 
1. Er wordt ten alle tijden gehoor gegeven aan aanwijzingen van de leden van de 

Ledenweekendcommissie en begeleiding. Geen gehoor geven aan deze aanwijzingen kan 
resulteren in uitsluiting van verdere deelname aan de activiteit. 

2. Gedurende de activiteit wordt op een schappelijke wijze met elkander omgegaan. 
3. De Ledenweekendcommissie is niet verantwoordelijk voor vervoersgelegenheden naar en 

van de activiteit. 
4. Vanaf 22:00 wordt het geluidsniveau gereduceerd en tussen 0:00 en 8:00 moet het 

geluidsniveau tot een minimum beperkt blijven. 
5. De Ledenweekendcommissie behoudt het recht om persoonsgegevens ingevuld bij het 

inschrijven voor een evenement te bewaren tot een maand na het betreffende evenement. 
6. Tijdens het evenement zullen foto’s gemaakt worden welke op de website gepubliceerd 

kunnen worden. 
7. Drugsgebruik tijdens de activiteit wordt niet getolereerd en zal leiden tot directe uitsluiting 

van de activiteit. 
8. De Ledenweekendcommissie behoudt het recht om wijzigingen toe te brengen aan de 

voorwaarden welke toepasbaar zijn op specifieke activiteiten. 
9. Als er een mogelijkheid is tot vrije interpretatie van één van de voorwaarden of regels in dit 

document, is de interpretatie van de leden van Ledenweekendcommissie of vrijwilligers 
altijd juist. 

 

Artikel 2 Aansprakelijkheid 
1. De organisatie is in geen enkel geval aansprakelijk op enige vorm van schade, diefstal of 

verloren voorwerpen. De activiteit is geheel op eigen risico. 
 

Artikel 3 Aan- en afmelding 
1. Alle gegevens die een lid invult in het aanmeldformulier voor de activiteit, zullen voor alle 

leden van de Ledenweekendcommissie zichtbaar zijn. 
2. Betaling van leden van studievereniging Watt zal volgens automatische incasso gebeuren. 
3. Afmelden dient minimaal twee volle weken voor de desbetreffende datum van het 

ledenweekend gedaan te worden. Indien tijdens de afmelding niet voldaan wordt aan de 
twee volle weken voor de desbetreffende datum van het ledenweekend  en er geen geldige 
reden is opgegeven tijdens de afmelding (denk bij geldige redenen aan ziekte, overlijden, 
etc.) wordt de betaling alleen teruggeboekt wanneer er een vervanger gevonden kan 
worden.  

4. Niet-leden zijn uitgesloten van deelname aan de activiteit. 


