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Basecamp Adventures is lid van de Basecamp vzw groep en staat voor ethisch en verantwoord 
ondernemen. We zijn er van overtuigd dat duidelijke afspraken een goede samenwerking 
bevorderen. Daarom deze samenwerkingsvoorwaarden. 

 
 
Inschrijvingen, annuleringen, uitsluitingen en programma-inhoud. 
1. Het minimumaantal deelnemers per activiteit is 8 deelnemers. 
2. De inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigd bedrag op de rekening van 

Basecamp Adventures. Agenta- nummer:  
3. Betalingen gebeuren steeds in euro. 
4. Basecamp Adventure heeft het recht om bij het niet halen van het minimumaantal 

inschrijvingen de activiteit te annuleren tot 4 dagen voor de aanvang van de activiteit. Het reeds 
gestorte inschrijvingsgeld wordt daarna teruggestort. Basecamp Adventure is hiervoor geen 
schadevergoeding verschuldigd.  

5. Deelnemers kunnen hun deelname kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de aanvang van de 
activiteit. Na deze datum zal er een administratieve kost van 50% gerekend worden. Bij 
annulering vanaf 24u voor de aanvang van de activiteit is er geen terugbetaling meer mogelijk. 

6. Basecamp Adventures heeft het recht om ten gevolge van de groepssamenstelling, de 
weersomstandigheden of overmacht wijzigingen aan te brengen in het programma ten voordele 
van veiligheid en comfort van de deelnemers en begeleiders. 

7. Basecamp Adventures heeft het recht deelnemers tijdens een activiteit uit te sluiten indien deze 
duidelijk niet over de minimale vaardigheden of het beschreven materiaal beschikt om deel te 
nemen of indien een deelnemer door ongepast gedrag de kwaliteit van het programma voor de 
rest van de groep of de veiligheid van de groep ernstig in gedrang brengt. 

 
 

Verzekeringen, ongevallen en schade 
1. Basecamp Adventure is gedekt door een BA verzekering via het hoofdorgaan Basecamp vzw en dit 

voor het geval de Basecamp Adventures door nalatigheid aansprakelijk gesteld wordt voor 
eventueel geleden schade aan goederen of personen. Blessures ten gevolge van je deelname 
worden hier niet door gedekt. Deelnemers kunnen indien gewenst een persoonlijke 
ongevalverzekering afsluiten bij Basecamp Adventures. Deze dient ten laatste 14 dagen voor 
aanvang van de activiteit schriftelijk worden aangevraagd. 

2. Deelnemers dienen zelf medicijngebruik, ziektes of fysieke gevoeligheden in welke vorm dat ook 
te melden aan Basecamp Adventures indien deze enig risico met zich meebrengen of van invloed 
kunnen zijn op het verloop van het programma. 

3. Basecamp Adventures is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan 
eigendommen van deelnemers. 

4. Bij opzettelijke beschadiging of diefstal van materieel dat eigendom is van Basecamp Adventures 
heeft Basecamp Adventures het recht om de waarde van het beschadigde of gestolen materieel 
door te rekenen aan de deelnemer. 

 
Basecamp Adventures houdt zich het recht voor om alle gemaakte foto - en filmopnamen tijdens 
activiteiten te gebruiken voor informatie en/of reclame doeleinden. Mocht een deelnemer het 
hiermee niet eens zijn, dan moet deze dit nadrukkelijk vermelden bij Basecamp Adventures. Het 
gebruik van persoonlijke foto - en film- opnames van Basecamp Adventures activiteiten voor reclame 
doeleinden is verboden. In geval van misbruik behoudt Basecamp Adventures zich het recht voor om 
een schadeclaim in te dienen. 


