
ALGEMENE  DEELNAME VOORWAARDEN CURSUSSEN SURVIVAL TEAM BELGIUM 

01° Onze cursussen zijn toegankelijk voor iedereen met een goede gezondheid op basis van een geldig doctorsattest op datum.  
 Medicaties e.d. MOETEN gemeld worden. Fysieke conditie is een pluspunt. Doch pijn, ziekte, misselijkheid, slechte gemoedstoestand  
 of buiten krachten zijn e.d. moet DIRECT gemeld worden. De bedoeling is je eigen grenzen te leren kennen en niet de held  uithangen. 
 Stel je deelname veilig door zo vroeg mogelijk in te schrijven. Je inschrijving is slechts geldig voor zover er nog beschikbare plaatsen vrij  
 zijn en het deelnameformulier ons binnen de uiterste inschrijvingsdatum bereikt heeft.  Je deelname is definitief indien aan  
 alle voorwaarden voldaan is.  Desgevallend zal u binnen de 21 dagen een factuur als bevestiging ontvangen. 
 
02° Het inschrijvingsgeld voor survival cursussen in België en Luxemburg dient binnen de 14 dagen volstort te worden op onze  
 rekening 401-5051511-60. Voor buitenlandse cursussen betaalt u een voorschot van 30% bij boeking, op rekening 401-5051512-61.  Het  
 saldo dient uiterlijk één maand voor aanvang voldaan te zijn op de resp.  rekening. 
 
03° Het niet of niet-tijdig betalen van de factuursom betekent geenszins dat het contract is opgeheven. Annulaties dienen te gebeuren zoals  
 in punt 04 van deze voorwaarden beschreven staat. 
 
04° Annulatieregelingen 
 
 Annulaties van een contract dienen steeds per aangetekend schrijven aan ons overgemaakt te worden. Desgevallend zullen volgende  
 kosten aangerekend worden : 

•  30 dagen en meer  het voorschot komt te vervallen of 25% 
•  29ste – 21ste dag  35% van de totale kostprijs 
•  20ste – 07de dag  50% van de totale kostprijs 
•  06de dag – 48 uren  0% van de totale kostprijs 
•  Na 48 uren   totale bedrag blijft verschuldigd 

 
05° Elke laattijdige betaling geeft van rechtswege aanleiding tot het betalen van een bijkomende forfaitaire schadevergoeding ten belope  
 van 10% en een interest  ten belope van 7% per jaar. 
 
06° Er blijft echter wel de mogelijkheid bij annulatie om zelf voor een vervanger te zorgen tot 7 dagen voor aanvang van bedoelde activiteit. 
  In alle gevallen van betwisting zijn slechts de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Voor buitenlandse projecten zijn de voorwaarden van  
 de Geschillencommissie REIZEN vzw van kracht. Tevens zijn de deelnemers op buitenlandse cursussen onderworpen aan buitenlandse  
 wetgeving. 
 
07° Al wie aan een STB activiteit deelneemt wordt geacht in goede gezondheid te verkeren. Alle deelnemers dienen zich te schikken naar  
 de richtlijnen van onze monitoren en/of vertegenwoordigers met in het bijzonder de geldende veiligheidsconsignes, het aanleggen van  
 vuren, eerbiediging van natuur en oogsten, het schoonhouden van de terreinen, terreingebruik, het gebruik van messen en bijlen, kledij  
 (militaire kledij mag  niet gedragen worden tijdens onze activiteiten), e.d.m.  
 Alcoholgebruik of verdovende middelen zijn NIET TOEGESTAAN. Wij behouden ons het recht personen te weigeren of verdere  
 deelname  te ontzeggen indien hiervoor aanleiding bestaat. Desgevallend kan geen schadevergoeding of een andere vorm van  
 terugbetaling geëist worden. 
 
08° Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur als orderbevestiging. Deze is bindend vanaf dat het boekingsformulier ondertekend  
 werd. Door ondertekening van het boekingsformulier verklaard de kandidaat (of kandidaten)zich akkoord met deze algemene  
 deelnemingsvoorwaarden. 
 
09° Annulering door de organisator 
 
 Het  STB heeft het recht een activiteit op te schorten, stop te zetten of te verplaatsen naar latere datum  indien hiervoor aanleiding  
 bestaat: in alle gevallen van heirkracht of door omstandigheden onafhankelijk van onze wil; bij onvoldoende belangstelling; door acute  
 problematiek, enzovoorts. Ingeval van opschorting zal dit ten laatste 15 dagen voor aanvang van de activiteit  gebeuren. 
 Wanneer een activiteit door een dergelijke omstandigheid moet worden stopgezet of uitgesteld hebben de deelnemers géén recht op   
 terugbetaling, noch op eender welke andere vorm van schadevergoeding. In samenspraak met het STB zal getracht worden de activiteit  
 te hervatten of naar latere datum op te schuiven. 
 
10° Groepsactiviteiten en kortingen 
 
 Groepen kunnen zelf een activiteit plannen (standaard of à la carte) op data naar keuze en na overleg met ons. Zij ontvangen na  
 goedkeuring van een offerte een groepscontract. De kostprijs is sterk afhankelijk van het soort activiteit, de locatie en het aantal  
 deelnemers/sters. Groepstarieven en/of kortingen zijn NOOIT cumuleerbaar met andere aanbiedingen. 
 
11° Kostprijs cursussen en transport ter plaatse 
  
 De cursussen zijn inclusief BTW  en verzekeringen. Transport naar de locaties zowel in binnenland als buitenland is ten laste van 
 de cursist en  wordt door STB niet voorzien.  
 
12° Elk verlies en/of beschadiging aan het door ons ter beschikking gestelde collectief– en/of gebruiksmateriaal, al dan niet opzettelijk, zal  
 door de gebruiker(s) in contanten vergoed moeten worden. 
 
13° Vanaf de ondertekening van het deelnamecontract zijn deze Algemene voorwaarden definitief en bindend voor alle partijen. 
 
14° Cursusgeld wordt niet terugbetaald indien de deelnemer afziet om de cursus verder te volgen na de start van de cursus. 
 Annulatieregeling blijft van kracht. 


