Algemene voorwaarden
Stichting Flevoland Fietst Tegen Kanker (hierna te noemen FFTK) is gevestigd op het adres
Slufterplantsoen 93, 1316KT Almere.
Het registratienummer van de Kamer van Koophandel is: 65990315.
Contactgegevens:
Mail: bestuur@fftk.nl.
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Bij het inschrijven bij FFTK dient u akkoord te gaan met de volgende Algemene Voorwaarden
van FFTK.
1. Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen: ‘Algemene Voorwaarden’, wordt
verstaan onder:
1.2 ‘De deelnemer’: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen FFTK en
de leerling/student in de hoedanigheid van de deelnemer gebruik maakt van de diensten
van FFTK.
1.3 ‘Aanmeldformulier’: formulier dat deel uitmaakt van de website van FFTK (www.fftk.nl).
1.4 ‘Ouders/verzorgers’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon vanaf 18 jaar en ouder die
de overeenkomst met FFTK aangaat.
1.5 ‘Overeenkomst’: een overeenkomst tussen FFTK en deelnemer (dan wel
ouder/verzorger) ter zake van een of meer door FFTK ten behoeve van ouders/verzorgers en
de deelnemer te verlenen diensten.
1.6 ‘Deelnamesom’ de totale som van de door FFTK - ter zake een met ouders/verzorgers
gesloten overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.
1.7 ‘FFTK’: Flevoland Fietst Tegen Kanker gevestigd te Almere.

Algemene Voorwaarden deelnemers FFTK (V2 220730) - Stichting Flevoland Fietst Tegen
Kanker – Slufterplantsoen 93, 1316KT Almere - KVK: 65990315 -

1

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door FFTK gedane
aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband
houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de
ouders/verzorgers wordt door FFTK uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de
Algemene Voorwaarden gelden slechts indien FFTK daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen
uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in
strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als
niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig
van kracht blijven.
3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van FFTK zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige
capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat deelnemers, dan wel ouders/verzorgers het
deelnameformulier aan FFTK heeft geretourneerd en de algemene voorwaarden heeft
geaccepteerd.
4. Betaling van deelnamesom
4.1 De deelnamesom bedraagt €350,- en wordt voldaan door het bedrag op te halen dan wel
te storten op de crowfdundingspagina van FFTK.
4.2 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft zijn ouders/verzorgers van
rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 Bij niet tijdige betaling behoudt FFTK zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren
en is ouders/verzorgers met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de
Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.
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5. Instructies en gedragsregels
5.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van vrijwilligers van
FFTK ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de
deelnemer de gedragsregels te respecteren welke FFTK nageleefd wenst te zien tijdens het
verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst. Gedragsregels zijn na te lezen
in het huishoudelijke reglement.
5.2 De deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede
uitvoering van de Overeenkomst door FFTK in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door FFTK
worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van
de deelnemer.
5.3 Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsproblemen/-risico’s moeten bij
inschrijving worden vermeld. Tevens is het gebruik van zwemfaciliteiten alleen toegestaan
wanneer in het bezit van een diploma en volledig op eigen risico.
5.4 De deelnemer is verplicht te voldoen aan de op dat moment geldende regels van het
betreffende land waar wordt verbleven dan wel doorgereisd. De handhaving wordt
uitgevoerd door de daartoe geautoriseerde instanties. FFTK is niet aansprakelijk voor
eventuele schade en/of kosten voortkomend aan het niet voldoen aan deze regels.
6. Aansprakelijkheid ouders/verzorgers
7.1 Ouders/verzorgers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor FFTK en/of
enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van de deelnemer.
7.2 Ouders/verzorgers zullen FFTK vrijwaren tegen aanspraken van derden tot
vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de
deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.
7. Overmacht/ Wijziging/ Annulering door FFTK
8.1 Indien FFTK door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit
de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is FFTK gerechtigd om een
alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst
geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens
ouders/verzorgers is gehouden.
8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen
onvoldoende aanmeldingen voor deelname, pandemieën, overheidsregels. Het
minimumaantal inschrijvingen voor een editie bedraagt 40 deelnemers.
8. Annulering door deelnemer
9.1 De annulering dient per e-mail of brief te geschieden, waarbij de datum van verzending
als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van de Algemene Voorwaarden. Er kan
schriftelijk beroep worden gedaan op een (gedeeltelijke) terugbetaling van de
deelnamesom. Het bedrag van teruggaaf van de deelnamesom is afhankelijk van de tijd
tussen de annulering en het begin van de week in Frankrijk. Bij annulering wordt het bedrag
boven de deelnamesom gedoneerd aan stichting Alpe d’HuZes.
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9. Gevonden voorwerpen
10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van de editie meegenomen naar Nederland
en in bewaring gehouden door FFTK. Ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met FFTK
om de gevonden voorwerpen op te halen.
10. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende
overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de
bevoegde rechter van de rechtbank te Lelystad.
11. Gebruik van (audio)visuele opnamen gedurende het evenement.
12.1 Door deelname aan FFTK gaat ondergetekende akkoord met (audio)visuele opnamen
gedurende het evenement. De (audio) visuele opnamen kunnen gebruikt worden ter
aankleding en/of promotie van FFTK. Deelname aan FFTK houdt in dat de deelnemer hierbij
in rechte volledig en definitief afstand doet van aanspraken op enig recht, titel of belang ten
opzichte van de organisatie en bestuurders van FFTK. Dit bewijs van kwijting is bindend voor
bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van de deelnemer en komt ten
goede van bovengenoemde partij.
12. Copyrights
Niets uit van de website (beeld, tekstmateriaal, logo's, etc.), social media of welke
communicatie-uitingen door FFTK dan ook mag zonder schriftelijke toestemming van FFTK
door derden worden gebruikt in welke vorm dan ook.
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