Aanvullende voorwaarden Natuurlijkerwijs
Aanmelding en deelname
Kinderen worden door hun ouders aangemeld met het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt
de ouder een factuur voor de kosten, die vooraf betaald dient te worden.
Let op: als de factuur niet vooraf is voldaan, vervalt de aanmelding!
Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van het ondertekende
aanmeldformulier.
Aanmeldingen zijn voor het gehele traject. Na aanmelding worden de kinderen bij alle
bijeenkomsten verwacht (uitgezonderd bij ziekte).
Bij de indeling in de groepen wordt gekeken naar de leeftijd van het kind. Als het mogelijk is wordt
de leeftijdscategorie 7-12 jaar gesplitst.
Na het vaststellen van de groepen worden de ouders op de hoogte gebracht van details omtrent
data, tijden en plaats van de bijeenkomsten.

Annuleringen en afgelastingen
Bijeenkomsten kunnen alleen op korte termijn worden afgelast vanwege extreme
weersomstandigheden (storm, onweer) of zieke van de begeleider. Bijeenkomsten die uitvallen
zullen indien mogelijk en in overleg worden ingehaald op een later tijdstip. Mocht een bijeenkomst
niet ingehaald kunnen worden, volgt restitutie van €30 per deelnemer per bijeenkomst.
Na aanmelding en betaling kan er door de ouder niet meer worden geannuleerd.
Bij zwaarwegende omstandigheden kan er een beroep worden gedaan op redelijkheid, dit ter
beoordeling van vroegwijs.

Risico en aansprakelijkheid
Ouders zijn zich bij aanmelding bewust van de risico’s die verbonden zijn aan het spelen in een bos.
Vroegwijs is niet aansprakelijk voor schade aan kleding en eventuele spullen. Tevens is vroegwijs
niet aansprakelijk te stellen voor (de gevolgen van) vallen, struikelen, schaven, splinters etc.
Ouders dragen zorg voor geschikte kleding en schoeisel, ook bij natte weersomstandigheden.
Slippers zijn niet toegestaan!
In het bos is geen toilet. Ouders dragen er zorg voor dat kinderen van te voren naar het toilet zijn
geweest.
Vroegwijs is in het bezit van kinder EHBO en BHV. Er zal een kleine verbandtrommel mee gaan.
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