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Voorwaarden Stichting Zomerschool voor Senioren Almere 
 
 
 

Inschrijven en inleveren formulieren 
 Inschrijven voor de Zomerschool staat open voor mensen van 55 jaar en ouder. 
 Vul het, bij dit boekje gevoegde, inschrijfformulier of een kopie daarvan volledig in. Er moet 

voor iedere deelnemer één formulier worden ingevuld en ondertekend. Wilt u zich met twee of 
meer personen inschrijven voor dezelfde activiteit(en) dan dient u hiervoor allebei een 
inschrijfformulier in te vullen. Vervolgens niet u de formulieren aan elkaar zodat voor onze 
administratie duidelijk is dat u samen wilt deelnemen. 

 Een activiteit kan gebonden zijn aan een maximum aantal deelnemers. Bij een te gering aantal 
deelnemers kan de activiteit geannuleerd worden.  

 Zijn er te veel deelnemers dan kan er een reservelijst worden aangelegd.  
 De inschrijfformulieren moeten op, de jaarlijks vast te stellen, inschrijfdagen worden ingeleverd 

op de aangegeven locatie(s). 
 Extra exemplaren zijn verkrijgbaar tijdens de inschrijfdagen of via onze website 

www.zomerschoolvoorseniorenalmere.nl  
 
Bevestiging  
U krijgt geen bevestiging van uw inschrijving! Bewaar de kopie van uw inschrijfformulier, die u na 
inschrijving als betalingsbewijs ontvangt, dus goed.  
Als er activiteiten vervallen of verschuiven krijgt u wel tijdig bericht.  
 
Vervoer  
 Voor alle activiteiten binnen Almere moet u zelf voor vervoer zorgen. De adressen van de 

diverse locaties worden vermeld in het programmaboekje en op de website. 
 Indien het vervoer een probleem voor u is, kunt u op het formulier aangeven dat u wilt 

meerijden. Voor activiteiten binnen Almere is dat niet van toepassing. Voor sommige andere 
activiteiten wordt in het boekje aangegeven hoe er gereisd wordt (b.v. met de trein of per auto). 
Ongeveer 10 dagen voor de activiteit regelen de begeleiders, indien nodig, het vervoer.  

 We zullen dan zoveel mogelijk proberen middels andere deelnemers vervoer te regelen. 
Wellicht bent u daarvoor een kleine bijdrage verschuldigd. 

 Beschikt u over een auto en heeft u een inzittendenverzekering? Dan graag op het 
inschrijfformulier aangeven of en hoeveel deelnemers u mee wilt nemen. Er wordt, indien 
nodig, minimaal 10 dagen voor aanvang van de activiteit contact met u opgenomen om af te 
spreken wie er meerijdt en waar vandaan.  

 
Financiën 
 De ZvS brengt de deelnemers de bij de activiteiten genoemde deelnamekosten in rekening. 

Deze kosten zijn (tenzij anders vermeld) inclusief materiaalkosten en een consumptie.  
 Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige inschrijfgeld dat contant of met 

een bankoverschrijving op de inschrijfdagen dient te worden voldaan. 
 Afwezigheid tijdens de activiteit verplicht de ZvS niet tot terugbetaling van het inschrijfgeld. 
 Activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld, maar die geen doorgang kunnen vinden wegens 

te weinig deelnemers of het bereiken van het maximum aantal deelnemers, worden 
vanzelfsprekend gerestitueerd.  
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Annulering  
 Bij verhindering wegens een calamiteit, dit graag doorgeven bij het bestuur via tel 06 231 88 610. 
 Eventuele restitutie van de deelnemerskosten is ter beoordeling van het bestuur van de 

Stichting Zomerschool voor Senioren Almere. Die beoordeling vindt uiterlijk in september 
plaats. U dient een verzoek hiertoe schriftelijk in te dienen.  

 Bij een eventuele restitutie worden € 5,00 administratiekosten in mindering gebracht. 
 Restitutie van activiteiten onder € 5,00 is niet mogelijk.  
 Wél hebt u altijd het recht om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen, mits u dit tijdig 

aan de organisatie heeft gemeld. 
 
Aansprakelijkheid  
Deelname aan de activiteiten van de Zomerschool voor Senioren Almere geschiedt voor eigen 
risico. De Zomerschool voor Senioren Almere is niet aansprakelijk voor eventuele schade.  
 
Weersomstandigheden  
Een aantal activiteiten speelt zich in de open lucht af. Ook bij minder goed weer gaan deze  
activiteiten in principe gewoon door. Zorgt u in dat geval zelf voor regenkleding. Indien door 
extreme omstandigheden de activiteit geen doorgang kan vinden, wordt het bedrag gerestitueerd.  


