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Inschrijven
Door middel van het inschrijfformulier kan uw kind aangemeld worden. Dit kan zowel
digitaal verzonden worden als via de reguliere post. Met het ondertekenen van het
inschrijfformulier verklaart dat hij/ zij de gegevens volledig en naar waarheid te hebben
ingevuld en dat hij/ zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
Voorbehoud
Zodra wij uw inschrijfformulier hebben ontvangen, wordt door ons bekeken of uw
inschrijving definitief kan worden. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare
plaatsen binnen de vakantie en van de geschiktheid van de kandidaat. Indien uw
inschrijving akkoord wordt bevonden krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging.
Stichting AAN behoudt zich het recht om kinderen niet te laten deelnemen aan de
vakantie. Indien deze maatregel wordt toegepast, zal dit gekoppeld zijn aan een
goede motivatie waarom wij vinden dat uw kind niet binnen het profiel past.
Betaling
Na betaling van het volledige bedrag zoals vermeld op de factuur is de inschrijving
definitief. Deze betaling dient binnen 2 weken overgemaakt te zijn op de bankrekening
van stichting AAN. Mocht dit termijn onverhoopt leiden tot problemen, kan er in
overleg met het bestuur gekeken worden naar een mogelijke betalingsregeling.
Persoonsgebonden Budget (PGB)
Indien u gebruik wilt maken van het PGB voor de betaling van de vakantie, zal dit via
de uitkeringsinstantie geregeld moeten worden door de deelnemer. Stichting AAN is
niet verantwoordelijk voor de organisatie rondom deze betalingen.
Verzekeringen
Stichting AAN heeft geen aansprakelijkheid als u zelf geen annuleringsverzekering
afsluit. U dient zelf voor een reisverzekering en/of annuleringsverzekering te zorgen.
Het afsluiten van een reisverzekering is verplicht. De gegevens van de
verzekeringspolis dienen bekend te zijn bij de stichting.
Aansprakelijkheid
De stichting zal tijdens de vakantie er alles aan doen om calamiteiten te voorkomen.
De stichting AAN aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade
en/of letsel opgelopen tijdens de vakantie.
Calamiteiten
Als er onverhoopt, door weersomstandigheden of overmachtssituaties, niet gezeild
kan worden tijdens een vakantie, zal stichting AAN een gelijkwaardig alternatief
bieden.
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Begeleiding
Tijdens de watersportvakanties zijn er vrijwilligers aanwezig met ervaring in het
verzorgen van kinderen met een lichamelijke beperking en/ of ervaring in het geven
van zeilinstructie aan kinderen met een beperking . Daarnaast zijn er op het
watersporteiland beheerders aanwezig met expertise op het gebied van medische en
organisatorische calamiteiten.
Tijdens de watersportvakanties is er tevens een verpleegkundige aanwezig.
Voorzieningen
De locaties van de vakanties van stichting AAN zijn in principe uitgerust met de
basisvoorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking. De locaties zijn
rolstoel toegankelijk. Mochten de voorzieningen niet toereikend zijn voor de
begeleiding van het kind, kunnen de persoonlijke voorzieningen en/of hulpmiddelen
uiteraard meegebracht worden.
Klachten
Een eventuele klacht dient met de desbetreffende begeleiders/ contactpersonen van
de vakantie te worden besproken. Als er geen oplossing wordt gevonden, dan kan
binnen 1 maand na terugkeer schriftelijk een klacht worden ingediend bij het bestuur
van stichting AAN. Deze draagt zorg voor een onafhankelijke beoordeling van de
klacht.
Fotografie
Tijdens de vakantie zullen er foto’s of video’s gemaakt worden waarop de deelnemers
representatief en herkenbaar in beeld worden gebracht. Bij de deelname aan de
vakantie gaat u in principe akkoord met eventuele externe publicaties van dit
beeldmateriaal, bijvoorbeeld voor op de website. Indien u hier bezwaar tegen maakt
moet dit binnen 14 dagen na aanmelding bekend zijn bij stichting AAN.

2017 - Stichting Aangepast Actief Nederland
info@aangepastactief.nl
www.aangepastactief.nl
KVK 57302669

Stichting AAN, Aangepast Actief Nederland

Pagina 2 van 2

