Algemene voorwaarden Zingevingsweken
Ontmoetingen Zingeving en Levenskunst (onderdeel van het Apostolisch Genootschap) hierna te
noemen ‘de organisatie’, organiseert zingevingsweken op diverse locaties, in binnen- en buitenland.

1. Inschrijving en betaling
De inschrijving van de deelnemer voor een zingevingsweek is geldig nadat de organisatie het
inschrijfformulier ondertekend heeft ontvangen. Het inschrijfformulier staat op
vindhetantwoordinjezelf.nl. De aanbetaling, zijnde 50% van de kosten van deelname, dient binnen twee
weken na inschrijving op de rekening NL30 ABNA 0466 2755 28 te staan ten name van het Apostolisch
Genootschap te Baarn. Het restbedrag dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de betreffende
zingevingsweek op de rekening van het Apostolisch Genootschap te staan.

2. Minderjarig
Minderjarige deelnemers (17 jaar en jonger) dienen uitdrukkelijke toestemming te hebben van een ouder
of voogd. De ouder/voogd stemt toe met deelname van de minderjarige deelnemer door het
inschrijfformulier voor de zingevingsweek te ondertekenen.

3. Annulering door deelnemer
De deelnemer kan deelname annuleren door een e-mail te sturen aan welkom@apgen.nl, waarbij de
deelnemer:
- tot 2 maanden voor aanvang van de zingevingsweek volledige restitutie van de aanbetaling krijgt
- tot 1 maand voor aanvang van de zingevingsweek 50 % restitutie van de aanbetaling krijgt
- vanaf 2 weken voor aanvang van de zingevingsweek geen restitutie van de aanbetaling krijgt

4. Gedragsregels
De deelnemer dient zich aan de volgende gedragsregels te houden:
1. Algemeen
De deelnemer gedraagt zich zoals dat van een gast verwacht mag worden. De deelnemer houdt
zich aan de aanwijzingen van de begeleiders.
2. Verbod op gebruik, bezit en handel in drugs
De deelnemer zal in de periode waarin wordt deelgenomen aan de ontmoeting onder geen beding
en in welke mate dan ook drugs gebruiken, bezitten, dan wel handelen in drugs.
3. Verbod op overmatig gebruik alcohol
De deelnemer zal niet of met mate alcohol gebruiken. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar is het
verboden alcohol te gebruiken.

5. Aansprakelijkheid deelnemer
De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen van de deelnemer, onder andere
door, maar niet beperkt tot het niet naleven van de gedragsregels. In het geval van een minderjarige
deelnemer is de ouder/voogd hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen van de
deelnemer, onder andere door, maar niet beperkt tot het niet naleven van de gedragsregels.

6. Aansprakelijkheid organisatie
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan, en diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.
De organisatie is niet aansprakelijk voor lichamelijk en geestelijk letsel opgelopen tijdens de ontmoeting en
bijbehorend verblijf en activiteiten.

7. Verzekering
De organisatie is niet verantwoordelijk voor de verzekeringen van de deelnemer. Wij raden deelnemers
aan een annuleringsverzekering en een reis- en ziektekostenverzekering af te sluiten; wanneer van
toepassing met dekking in het buitenland.’
Bij een zingevingsweek in het buitenland, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en
meenemen van een bij de apotheek verkrijgbaar medicijnenpaspoort (wanneer van toepassing) en een
verklaring van een behandelend arts met relevante informatie (wanneer van toepassing).

8. Audio-/visuele opnames
Door deelname aan de zingevingsweek geeft de deelnemer toestemming voor audio-/visuele opnames en
gebruik daarvan voor promotiedoeleinden.

9. Uitsluiting van deelname
Deelname, of de voortzetting hiervan, kan de deelnemer ontzegd worden wanneer:
- de volledige kosten van deelname niet of onvolledig zijn betaald
- de deelnemer zich niet aan de gedragsregels houdt (zie punt 4)
- de deelnemer hinder en/of overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de
zingevingsweek wordt bemoeilijkt, daarbij mede inbegrepen als dit gebeurt door psychische
problematiek
De gevolgen van dit besluit, bijvoorbeeld vervroegd vervoer naar huis, zijn voor verantwoordelijkheid van
de deelnemer. In bovengenoemde gevallen zal er geen enkele restitutie van betaalde gelden plaatsvinden.

10. Annulering door organisatie
Indien de zingevingsweek moet worden geannuleerd, doordat het minimum aantal vereiste inschrijvingen
niet is behaald of door overmacht bij de organisatie, ontvangt de deelnemer volledige restitutie van het
betaalde bedrag. Bij annulering wordt de deelnemer zodra dit bekend is hierover geïnformeerd en zal er,
indien mogelijk, een passend alternatief worden aangeboden.
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