ALGEMENE VOORWAARDEN EN RISICO ACCEPTATIE
Dit zijn de algemene voorwaarden van Happy Boots met maatschappelijke zetel te Trapstraat 153 9500
Geraardsbergen en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer: BE0737 379 944.
Bij alle programma’s van Happy Boots zijn onderstaande voorwaarden en risico acceptatie van
toepassing met ingang van 4 november 2019.
Happy Boots behoudt zich het recht deze voorwaarden ten alle tijden te wijzigen.

VEILIGHEID
1. De activiteiten van Happy Boots betreffen buitenactiviteiten/buitensport. Deze activiteiten
brengen inherente risico’s met zich mee.
2. Omwille van de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen dient de medische vragenlijst
naar waarheid te worden ingevuld *.
3. Om de veiligheid maximaal te garanderen dient de deelnemer zich strikt te houden aan de
gegeven aanwijzingen/instructies van de Happy Boots begeleiding. De deelnemer is
aansprakelijk voor mogelijke schade die veroorzaakt wordt door het niet nakomen van
instructie(s).
4. De deelnemer is verantwoordelijk voor het afsluiten van een dekkende ziekte, ongevallen- en
reisverzekering *.

AANSPRAKELIJKHEID
Alle activiteiten die door Happy Boots worden aangeboden zijn geheel op eigen risico.
De begeleiding van Happy Boots kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, ziekte,
ongevallen van welke aard ook.
Happy Boots begeleiding is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies en/of het verloren gaan van
uitrusting, voorwerpen, enz. die eigendom zijn van de deelnemer.

RISICO ACCEPTATIE
1. Deelnemen aan avontuurlijke activiteiten brengen inherente risico’s met zich mee.
2. Hoewel onwaarschijnlijk, hebben we geen controle over ongelukken die voortkomen uit
oncontroleerbare acties van deelnemers of mede-deelnemers of door het niet opvolgen van
instructie(s).
3. De begeleiding van Happy Boots doet al het mogelijke om de activiteiten zo veilig mogelijk aan
te bieden. Deelnemers accepteren echter dat ongelukken en letsels kunnen optreden.

INSCHRIJVING, BETALING EN ANNULERING
1. DEELNAME
Je deelname is pas definitief - tenzij anders vermeld - na ontvangst van:
o het voorschot of het volledige bedrag
o het ingevulde en ondertekende persoonlijke gegevens- en noodformulier *

2. BETALING
Tenzij anders vermeld, dient het voorschot betaald te worden uiterlijk 1 week na de
bevestigingsmail en het resterende bedrag uiterlijk 6 weken voor aanvangsdatum.
3. ANNULEREN DOOR DEELNEMER
Indien je je deelname annuleert, gelden volgende annuleringskosten:
o Vanaf heden tot 6 weken voor aanvangsdatum: 25% van de totaalprijs
o Vanaf 6 weken tot 4 weken voor aanvangsdatum: 50% van de totaalprijs
o Vanaf 4 weken tot 3 weken voor aanvangsdatum: 75% van de totaalprijs
o Vanaf 3 weken tot de dag van aanvangsdatum: 100% van de totaalprijs
4. ANNULERING DOOR HAPPY BOOTS
Wegens overmacht of het niet bereiken van het min. aantal deelnemers, kan Happy Boots het
programma annuleren. Onder overmacht wordt verstaan: een toestand waarin de uitvoer
geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd of onmogelijk wordt maakt.
Bij annulering zal Happy Boots de deelnemers daarvan telefonisch of per e-mail op de hoogte
stellen. Het bedrag dat de deelnemer heeft voldaan wordt door Happy Boots terugbetaald.
* enkel geldig voor Bushcraft Activiteiten

