
 
Algemene Voorwaarden (aanvullend) Koers-Kinderkampen 
 
Inschrijving 
Aanmelden voor een Koers kinderkamp van de Jeugdbond gaat via www.jbgg.nl/koers. Na het verzenden van het 
aanmeldformulier ontvangt u een e-mail met de ingevulde gegevens. Aanmeldingen worden zo spoedig mogelijk 
verwerkt. Na controle van de gegevens en de beschikbare plaatsen bij de vakanties wordt de aanmelder geplaatst bij 
één van de opgegeven vakanties. Als dit niet mogelijk blijkt, wordt er contact met u opgenomen. 
 
Bij aanmelden wordt het inschrijfgeld middels iDeal voldaan. Het inschrijfgeld voor Koers-kinderkampen bedraagt  
€ 50,00. Bij annuleren bent u het inschrijfgeld verschuldigd. Twee maanden voor vertrek wordt er een mail verstuurd 
met een iDeal link voor betaling van het restantbedrag. Binnen vier weken na de factuurdatum moet het bedrag 
betaald te zijn. Als het volledige bedrag niet op tijd is betaald, bestaat het risico dat de deelnemer niet mee kan op 
vakantie. 
 
Leeftijd 
De deelnemers zijn bij aanvang van hun kampweek minimaal negen jaar en niet ouder dan twaalf jaar. Ze mogen in 
het achterliggende jaar nog niet deelgenomen hebben aan het voortgezet onderwijs.  
 
 
Reductie 
Als er drie kinderen uit hetzelfde gezin meegaan met de Koers kinderkampen, wordt voor het derde kind slechts de 
halve prijs berekend. Dit geldt uitsluitend voor de kinderkampen, niet als één van de kinderen met een Koers vakantie 
voor oudere doelgroepen meegaat. 
 
Annulering en omboeking 
Voor annulering of omboeking van een Koers kinderkamp zijn de volgende betalingen verschuldigd: 

- Tot 90 dagen voor vertrek: € 50,00; 
- Vanaf 90 tot 30 dagen voor vertrek: 50 procent van de reissom; 
- Vanaf 30 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 75 procent van de reissom; 
- Vanaf 7 dagen tot op de dag van vertrek: 100 procent van de reissom. 

 
Identiteit 
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zich gedragen zoals gebruikelijk is in de sfeer van de Gereformeerde 
Gemeenten. Dit houdt onder andere in dat meisjes geen lange broeken of shorts dragen (uitgezonderd sportkleding 
bij sportieve activiteiten), dat op een positieve manier wordt meegedaan met alle activiteiten en dat instructies van de 
stafleden worden opgevolgd. De stijlregels van de Koers vakanties zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
Risico’s 
Risico’s verbonden aan een Koers kinderkamp, van welke aard dan ook, worden gedragen door de deelnemers. Zij 
kunnen, behoudens de wettelijke aansprakelijkheid van de Jeugdbond, niet worden afgewenteld op de stafleden of de 
Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. Er wordt door de Commissie Koers kinderkampen geen reisverzekering 
afgesloten voor de deelnemers. 
 
 

• U krijgt direct na de aanmelding een ontvangstbevestiging per e-mail. Heeft u geen e-mail van ons gekregen, 
neem dan contact op via koers@jbgg.nl. 
 

 
Aanmelden via www.jbgg.nl/koers. 
Contact over aanmelding liefst per e-mail: koers@jbgg.nl of anders telefonisch: (0348) 489948. 
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