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Algemene voorwaarden betreffende zeilcursussen en zeilactiviteiten van Zeilschool Vlietland 

 

 De HISWA Algemene Voorwaarden voor Vaarscholen zijn van toepassing. Deze liggen ter inzage 
op de receptie en zijn te vinden (downloaden) op HISWA.nl. 

Wij voegen daaraan toe; 

 De deelnemer dient een geoefende zwemmer te zijn en over een goede gezondheid te 
beschikken. 

 De cursist behoort op het moment van aanvang van de cursus, de minimumleeftijd te hebben 
bereikt, die bij de informatie over de cursus gemeld staat. (Bij de zeilcursus Optimist beginners;  
8 jaar) 

 Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder 
onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

 WSC Vlietland houdt zich het recht voor fotografische of andere opnamen die tijdens de 
activiteiten worden gemaakt te gebruiken voor promotiedoeleinden. 

 

 

Reserveren en betaling 

Een reservering wordt door ons via e-mail bevestigd, waarbij een betalingsverzoek voor (een deel 
van) het cursusgeld wordt toegevoegd;  

a. bij reservering van een zeilcursus dient binnen 10 dagen 25% van het cursusgeld (met een 
minimum van € 75,00)  te zijn voldaan. 

b. uiterlijk 1 maand voor aanvang van de cursus dient 100% van het cursusgeld te zijn voldaan.  
De betaling kan via de bij de bevestiging gevoegde betaal-link direct worden betaald.  

De reservering is pas definitief op het moment dat WSC Vlietland de (aan)betaling van het cursusgeld 
ontvangen heeft. 
 

De prijs voor een zeilcursus bedraagt in 2019 € 401,00 exclusief BTW. 

Oftewel   € 425,00 inclusief 6% BTW 

  € 437,00 inclusief 9% BTW. 

In het cursusgeld is inbegrepen; CWO administratiekosten, gebruik vaarmiddelen, zwemvest, boekje, 
lunch en tussendoortjes. 
 

 

Annuleringsbeleid   

WSC Vlietland behoudt zich het recht voor een zeilcursus of zeilactiviteit niet door te laten gaan, 
wanneer er zich minder dan 4 deelnemers voor een cursusdatum hebben ingeschreven. Deze 
annulering  alsmede een voorstel met alternatieve mogelijkheden, zullen we uiterlijk 4 weken van te 
voren aangeven. 

https://www.hiswa.nl/hiswa.nl/up1/ZerhqrhJmB_Voorw._vaarscholen_2012_Nederlands.pdf
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Indien men de overeenkomst wil annuleren, moet dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgegeven 
worden. In  geval van een annulering per email is deze pas definitief, nadat de zeilschool de email 
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heeft beantwoord met de bevestiging van de ontvangst van de annulering. 

In geval van annulering berekenen wij de volgende annuleringskosten; 

a.  15% van de overeengekomen prijs in geval van annulering of wijziging tot drie maanden voor de 
aanvang van de cursusperiode. 

b.  25% van de overeengekomen prijs in geval van annulering of wijziging tot één maand voor 
aanvang van de cursusperiode. 

c. 100% van de overeengekomen prijs in geval van annulering of wijziging binnen één maand voor 
aanvang van de cursusperiode, alle voornoemde schadeloosstellingen met een minimum van  
€ 75,00. 

 


