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Algemene voorwaarden en 
uitschrijfreglement 

Voorwoord 

Dit document bevat de voorwaarden die toepasbaar zijn op alle activiteiten georganiseerd door de 

Subcommissie Maritieme en Nautische evenementen (hierna SubMariNe). Deze voorwaarden zijn in 

werking gesteld om duidelijk vast te leggen wat er wel- en niet verwacht mag worden van de leden 

van de SubMariNe en/of schippers die helpen in de organisatie van het evenement, algemene 

huisregels en omgangsnormen vast te stellen gedurende deze activiteiten en het verloop van deze 

evenementen zo soepel mogelijk te laten gaan. 

 

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

de schippers. 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 om gegaan. 

3. De SubMariNe is niet verantwoordelijk voor vervoersgelegenheden naar de activiteit. 

4. Er wordt niet gewacht op laatkomers. Deze regel vervalt als de SubMariNe tijdig ingelicht 

wordt met een goede reden. 

5. De SubMariNe behoudt het recht om persoonsgevens ingevuld bij het inschrijven voor een 

evenement te bewaren tot 3 weken na het betreffende evenement. 

6. De SubMariNe behoudt het recht om wijzigingen toe te brengen aan de voorwaarden die 

toepasbaar zijn op specifieke activiteiten. 

7. Als er een mogelijkheid is tot vrije interpretatie van een van de voorwaarden of regels in dit 

document is de interpretatie van de leden van SubMariNe of vrijwilligers altijd juist. 

Artikel 3  Aansprakelijkheid 
1. De organisatie is in geen enkel geval aansprakelijk op enige vorm van schade. De activiteit is 

geheel op eigen risico. 

Artikel 4 Aanmelding 
1. Alle gegevens die een lid invult in het aanmeldformulier voor de activiteit, zullen voor alle 

leden van de SubMariNe zichtbaar zijn. 

2. Betaling van leden van studievereniging Watt zal volgens automatische incasso gebeuren. 

Niet-leden behoren minimaal 48 uur voor aanvang van het evenement aan betaling te 

voldoen door het bedrag over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL10 RABO 

0111 8864 65. Als betalingskenmerken worden toegevoegd: Zeilweekend, “voornaam” 

“achternaam”. 

Artikel 5  Uitschrijving 
Bij uitschrijving binnen een maand van het zeilweekend gaat de volgende regeling van kracht.  
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1. In eerste instantie wordt er geen geld gerestitueerd. Er wordt gezocht naar een vervanger 

voor de plek van deelnemer op het zeilweekend. Dit betekent dat de reservelijst 

aangesproken wordt of nog wordt nagevraagd bij mogelijk geïnteresseerden. Het is mogelijk 

dat de deelnemer die zich uitschrijft ook iemand aandraagt om zijn plek in te nemen mocht 

de reservelijst leeg zijn. Deze persoon moet wel passen binnen de vereniging en een rede 

hebben om op het zeilweekend aanwezig te zijn, een willekeurige vriend aandragen om de 

plek in te nemen is geen goede vervanger. Bij twijfel of andere situaties beslist de 

organisatie of de persoon wordt toegelaten. Als er een geschikte vervanger is gevonden voor 

de plek wordt het volledige bedrag gerestitueerd en moet de vervanger zelf het zeilweekend 

betalen. 

2. Mocht de plek leeg blijven tijdens het zeilweekend zal niet het volledige bedrag 

gerestitueerd worden. Bij tijdige opgave van afwezigheid zal het leefgeld van het weekend 

(20 Euro) gerestitueerd worden. De kosten voor de boot zullen ingehouden worden door de 

organisatie. Dit omdat het wel mogelijk is om minder consumpties aan te schaffen, maar de 

boot is wel voortijdig gereserveerd. 

3. Bij goede opgave van rede (lees ernstige ziekte, overlijden of andere unieke situaties) zal de 

organisatie uitsluitsel geven voor restitutie. 


