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Algemene voorwaarden stages Vertical Thinking vzw

1. Bevestiging algemene voorwaarden
Door in te schrijven bevestigt de deelnemer uitdrukkelijk dat hij/zij kennis genomen heeft van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat. De 
betaling van de deelnamesom geldt als bevestiging van dit akkoord.

2. De deelnemer gaat akkoord met het volgende:
Vertical Thinking kan beslissen om over te gaan tot annulatie of uitstel van een cursus of stage (bv. bij te weinig inschrijvingen op de uiterste 
inschrijfdatum, bij een al te slechte weerprognose...). Het betaalde inschrijvingsgeld wordt in deze gevallen volledig terugbetaald, inclusief het bedrag van 
de annulatieverzekering.
De deelnemer aanvaardt het voorgestelde programma en de locatie. Deze kunnen ten allen tijde worden aangepast in functie van het weer, de 
omstandigheden, het niveau van de deelnemers... Er wordt steeds op voorhand meegedeeld wanneer het einde van een stage voorzien is. Toch kan het 
gebeuren dat een stage vroegtijdig wordt afgebroken. De reden hiervoor wordt steeds door de organisatie toegelicht. De deelnemer legt zich neer bij een 
mogelijke wijziging als die noodzakelijk wordt geacht door de organisatie.
De deelnemer aanvaardt het leiderschap van de organisatie en van de verantwoordelijken. Niet-naleving van de beslissingen van de organisatie kan tot 
uitsluiting leiden.
De organisatie stelt alles in het werk om de stage op een veilige manier te laten verlopen. De deelnemer beseft echter dat bij de beoefening van de 
klimsport nooit alle risico's kunnen worden uitgesloten. De deelnemer aanvaardt dit restrisico waarvoor de verantwoordelijkheid niet bij de organisatie ligt,
en die voor de eventuele gevolgen ervan ook niet aansprakelijk kan gesteld worden.

3. Deelname  voorwaarden, verzekeringen en praktische info
De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Voor sommige stages is het bezit van een bepaald klimvaardigheidsbewijs verplicht, dit staat vermeld bij de 
deelnamevoorwaarden van de stages op de website.
Voor de indoorcursussen kan je via de website van Vertical Thinking een indoorverzekering afsluiten.
Tijdens de outdoorstages is het lidmaatschap van de Klim- en Bergsportfederatie verplicht, omwille van de uitgebreide bergsportverzekering die hieraan 
vast hangt. Bij voorkeur opteer je voor Vertical Thinking als gewenste club (je krijgt dan ook korting op de deelnameprijs), maar dit is niet verplicht. Voor 
het lidmaatschap kan je terecht op www.klimenbergsportfederatie.be.
Infofiches met de praktische informatie kan u altijd terugvinden op www.verticalthinking.be.

4. Uiterste inschrijfdatum
Er kan steeds ingeschreven worden zolang een cursus of stage niet volzet is. De uiterste inschrijfdatum is standaard vastgelegd op de vrijdag twee weken 
voor de start van de stage. Op deze datum wordt beslist om een stage al dan niet te laten doorgaan op basis van een minimum aantal definitief 
ingeschreven deelnemers. Na de uiterste inschrijfdatum kan je alsnog vragen om in te schrijven, maar een plaatsje kan niet gegarandeerd worden. 

5. Voorwaarden in verband met de annulatieverzekering
De gepubliceerde prijzen zijn exclusief annulatieverzekering. Indien je een annulatieverzekering wenst, dien je de kost hiervan mee te betalen bij de 
overschrijving. Het bedrag van een annulatieverzekering bedraagt 5% van de prijs en staat aangegeven op de website.
Indien geen annulatieverzekering werd betaald, wordt de volledige deelnamesom ingehouden bij annulatie.
Indien een annulatieverzekering werd aangekocht, wordt bij geldige annulatie de deelnamesom terugbetaald, met aftrek van de prijs van de 
annulatieverzekering en 25 euro administratiekosten.
De aanvrager heeft recht op terugbetaling indien – tussen de datum van de storting van het inschrijvingsgeld en de start van de activiteit of het vertrek 
naar de stageplaats – de deelname aan de stage ten gevolge van een hieronder omschreven gebeurtenis, die bij het sluiten van de overeenkomst niet te 
voorzien was, wordt geannuleerd:

• bij ziekte, lichamelijk ongeval of het overlijden van de verzekerde, van zijn echtgeno(o)t(e), van een bloed- of aanverwante tot de tweede graad, 
die op dezelfde activiteit is ingeschreven, of van een persoon die gewoonlijk met de verzekerde samenleeft (voorleggen van een doktersbriefje is 
verplicht);

• bij aanzienlijke en toevallige schade aan de goederen van de verzekerde in België, die zijn aanwezigheid dwingend noodzakelijk maakt.
De aanvrager heeft geen recht op terugbetaling in geval van een tweede zit, door werkgerelateerde problemen, door het afhaken van een 
mededeelnemer, of door enige andere mogelijke situatie.

Inschrijven voor stages?

Aanmelden als kandidaat-deelnemer:

• Op www.verticalthinking.be kan je het 'inschrijvingsformulier' vinden.

• Mail dit ingevuld naar verticalthinkingvzw@gmail.com  .
Betalen en definitieve inschrijving: 

• Na ontvangst van je formulier sturen we je een mail met de betalingsgegevens. De deelnamesom dient binnen de 5 werkdagen overgeschreven te
worden op rekeningnummer BE66 7360 1379 1343 van Vertical Thinking vzw.

• De inschrijving is pas definitief als het volledige inschrijvingsgeld bij Vertical Thinking is aangekomen.
• Als de betaling na de 5 dagen betalingstermijn niet ontvangen is, kan je plaats ingenomen worden door andere kandidaat-deelnemers.
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