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A. TOELATINGSVOORWAARDEN SURFCAMPS
a. JUNIOR (13-16 jarigen)
1. De ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de deelnemer (hierna algemeen de ouders
genoemd) geven uitdrukkelijk de toestemming aan de deelnemer om deel te nemen aan bovenvermeld
surfkamp dat wordt georganiseerd door de B.V.B.A. BOARDX, met zetel te 3000 Leuven, Blijde
Inkomststraat 103 (hierna de organisator genoemd), onder de hierna bepaalde voorwaarden.
2. De ouders verklaren en bevestigen dat de deelnemer beschikt over een zwembrevet en dat de
deelnemer in staat is om 50 meter te zwemmen in open zee.
3. De deelnemer zal in het jaar dat het surfkamp/wakecamp georganiseerd wordt 13 jaar worden of
ouder zijn.
4. De ouders weten dat de organisator ook surfkampen aanbiedt voor +16 jarigen en dat -16 jarigen
worden aangeraden deel te nemen aan de kampen voor -16 jarigen.
5. De jongeren beschikken tijdens hun verblijf en gedurende de verschillende activiteiten over de vrijheden
die aan een normaal en zorgvuldig persoon met de leeftijd van 13 tem 16 jaar verleend kunnen worden.
6. De ouders nemen kennis van het feit dat het conform de Spaanse en Franse wetgeving voor
minderjarigen verboden is alcoholische dranken of tabak te kopen. De ouders nemen kennis van het feit
dat de organisatie de deelnemers verbiedt alcoholische dranken te nuttigen of tabakswaren te gebruiken.
Voor het stiekem gebruik van alcoholische dranken of tabakswaren kan de organisatie niet aansprakelijk
worden gehouden.
Stiekem gebruik kan gezien worden als niet respecteren van de regels op het surfcamp, kan leiden tot
overplaatsing of verwijdering (cfr. 10,11).
7. De ouders nemen kennis van het feit dat de organisatie de deelnemers (jongens en meisjes) verbiedt
om in dezelfde slaapvertrekken te overnachten. Overtreding kan leiden tot overplaatsing of verwijdering
(cfr. 10,11).
8. Elke deelnemer dient zich te gedragen zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon en dient
zich te gedragen naar de regels van het surfkamp evenals naar de algemeen geldende regels en
wetgeving.
9. De organisator oefent toezicht uit op de activiteiten van de deelnemers.
10. De ouders geven de uitdrukkelijke toestemming aan de organisator om de deelnemer, bij abnormaal,
onzorgvuldig of onvoorzichtig gedrag evenals bij het overtreden van de regels van het surfkamp of de
algemeen geldende wetgeving, onmiddellijk te verplaatsen naar een ander surfkamp van de organisator.
De kosten van een overplaatsing zullen worden gedragen door de deelnemer. Bij een overplaatsing
kunnen de ouders noch de deelnemer aanspraak maken op enige vorm van compensatie vanwege de
organisator.
11. De ouders bevestigen dat de organisator de deelnemer, bij abnormaal, onzorgvuldig of onvoorzichtig
gedrag evenals bij het overtreden van de regels van het surfkamp of de algemeen geldende wetgeving,
kan verplichten om het surfkamp binnen de 24 uur te verlaten. De deelnemer zal in dergelijk geval zelf
voorzien in zijn vervoer naar België. De ouders noch de deelnemer kunnen in dergelijk geval aanspraak
maken op enige vorm van compensatie vanwege de organisator.
12. De organisator evenals haar zaakvoerders en haar aangestelden zijn niet aansprakelijk noch op basis
van art. 1382 B.W, noch op basis van art. 1383 B.W., noch op basis van art. 1384 B.W., voor schade
ingevolge handelingen van de deelnemers indien de schade een gevolg is van het feit dat de deelnemer
zich niet gedragen heeft zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon. Voormelde
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aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor zover de uitsluiting niet strijdig is met de bepalingen in bijzondere
wetgeving. Zo zal de organisator, evenals haar zaakvoerders en haar
aangestelden onmogelijk kunnen worden aanzien als een onderwijzer in de zin van artikel 1384 lid 4
B.W.
13. De ouders doen uitdrukkelijk afstand van elke rechtsvordering tot schadevergoeding lastens de
organisator, haar zaakvoerders en de aangestelden van de organisator, dit zowel voor de deelnemer,
zichzelf evenals voor hun rechthebbenden en nabestaanden, voor elke schade die de in deze bepaling
vernoemde personen zouden lijden als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg
van een overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.
14. De ouders zullen de organisator, haar zaakvoerders en haar aangestelden vrijwaren voor elke schade
die zij zouden oplopen als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg van een
overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.
15. De ouders verklaren dat de deelnemer gedekt is door een verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, dewelke de verantwoordelijkheid van de deelnemer voor het berokkenen van schade
aan derden dekt.
16. De ouders en de deelnemer geven de uitdrukkelijke toestemming aan de organisator om voor
publicitaire doeleinden gebruik te maken van het foto- en beeldmateriaal dat wordt verzameld tijdens de
duur van het surfkamp, dit ongeacht het feit of de deelnemer herkenbaar wordt afgebeeld.
17. Indien één van voormelde voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen
invloed hebben op de geldigheid van de andere voorwaarden. De nietige bepaling zal dan worden
vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de oorspronkelijke
bepaling.
18. Alle geschillen waartoe deze voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LEUVEN. Op deze
voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
19. De ouders verklaren uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de bovenvermelde voorwaarden en
deze zonder uitzondering te aanvaarden.
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b. YOUTH (16-18 jarigen)
1. De ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de deelnemer (hierna algemeen de ouders
genoemd) geven uitdrukkelijk de toestemming aan de deelnemer om deel te nemen aan bovenvermeld
surfkamp dat wordt georganiseerd door de B.V.B.A. BOARDX, met zetel te 3000 Leuven, Blijde
Inkomststraat 103 (hierna de organisator genoemd), onder de hierna bepaalde voorwaarden.
2. De ouders verklaren en bevestigen dat de deelnemer beschikt over een zwembrevet en dat de
deelnemer in staat is om 50 meter te zwemmen in open zee.
3. De jongeren beschikken tijdens hun verblijf en gedurende de verschillende activiteiten over de vrijheden
die aan een normaal en zorgvuldig persoon met een minimumleeftijd van 16 jaar verleend kunnen
worden. Zowel s ‘nachts als overdag kunnen ze vrije toegang hebben tot het naburig gelegen dorpje en
het strand en dit zonder direct toezicht van de organisatie.
4. De ouders nemen kennis van de Spaanse en Franse wetgeving betreffende alcohol en tabakswaren
voor minderjarigen. De ouders verklaren dat de deelnemer de lokale alcoholwetgeving zal dienen na te
leven. De ouders nemen kennis van het feit dat de organisatie de deelnemers niet kan verbieden in hun
vrije tijd alcoholische dranken te nuttigen of tabakswaren te gebruiken maar dat dergelijke gedrag door de
organisatie wel ten zeerste wordt afgeraden. De alcoholische dranken of tabakswaren worden op eigen
verantwoordelijkheid en die van de ouders genuttigd en de organisatie is niet aansprakelijk voor
gebeurlijke ongevallen ingevolge het gebruik ervan (cf. 10 en 11).
5. De ouders nemen kennis van het feit dat de organisatie de deelnemers (jongens en meisjes) niet
verbiedt om in dezelfde slaapvertrekken te overnachten.
6. De organisator oefent geen toezicht uit op de vrijetijdsactiviteiten van de deelnemers.
7. Elke deelnemer dient zich te gedragen zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon en dient
zich te gedragen naar de regels van het surfkamp evenals naar de algemeen geldende regels en
wetgeving.
8. De ouders geven de uitdrukkelijke toestemming aan de organisator om de deelnemer, bij abnormaal,
onzorgvuldig of onvoorzichtig gedrag evenals bij het overtreden van de regels van het surfkamp of de
algemeen geldende wetgeving, onmiddellijk te verplaatsen naar een ander surfkamp van de organisator.
De kosten van een overplaatsing zullen worden gedragen door de deelnemer. Bij een overplaatsing
kunnen de ouders noch de deelnemer aanspraak maken op enige vorm van compensatie vanwege de
organisator.
9. De ouders bevestigen dat de organisator de deelnemer, bij abnormaal, onzorgvuldig of onvoorzichtig
gedrag evenals bij het overtreden van de regels van het surfkamp of de algemeen geldende wetgeving,
kan verplichten om het surfkamp binnen de 24 uur te verlaten. De deelnemer zal in dergelijk geval zelf
voorzien in zijn vervoer naar België. De ouders noch de deelnemer kunnen in dergelijk geval aanspraak
maken op enige vorm van compensatie vanwege de organisator.
10. De organisator evenals haar zaakvoerders en haar aangestelden zijn niet aansprakelijk noch op basis
van art. 1382 B.W, noch op basis van art. 1383 B.W., noch op basis van art. 1384 B.W., voor schade
ingevolge handelingen van de deelnemers indien de schade een gevolg is van het feit dat de deelnemer
zich niet gedragen heeft zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon. Voormelde
aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor zover de uitsluiting niet strijdig is met de bepalingen in bijzondere
wetgeving. Zo zal de organisator, evenals haar zaakvoerders en haar aangestelden onmogelijk kunnen
worden aanzien als een onderwijzer in de zin van artikel 1384 lid 4 B.W.
11. De ouders doen uitdrukkelijk afstand van elke rechtsvordering tot schadevergoeding lastens de
organisator, haar zaakvoerders en de aangestelden van de organisator, dit zowel voor de deelnemer,
zichzelf evenals voor hun rechthebbenden en nabestaanden, voor elke schade die de in deze bepaling
vernoemde personen zouden lijden als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg
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van een overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.
12. De ouders zullen de organisator, haar zaakvoerders en haar aangestelden vrijwaren voor elke schade
die zij zouden oplopen als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg van een
overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.
13. De ouders verklaren dat de deelnemer gedekt is door een verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, dewelke de verantwoordelijkheid van de deelnemer voor het berokkenen van schade
aan derden dekt.
14. De ouders en de deelnemer geven de uitdrukkelijke toestemming aan de organisator om voor
publicitaire doeleinden gebruik te maken van het foto- en beeldmateriaal dat wordt verzameld tijdens de
duur van het surfkamp, dit ongeacht het feit of de deelnemer herkenbaar wordt afgebeeld.
15. Indien één van voormelde voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen
invloed hebben op de geldigheid van de andere voorwaarden. De nietige bepaling zal dan worden
vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de oorspronkelijke
bepaling.
16. Alle geschillen waartoe deze voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LEUVEN. Op deze
voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
17. De ouders verklaren uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de bovenvermelde voorwaarden en
deze zonder uitzondering te aanvaarden.
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B. TOELATINGSVOORWAARDEN SNOWCAMPS
a. JUNIOR (13-16 jarigen)
1. De ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de deelnemer (hierna algemeen de ouders
genoemd) geven uitdrukkelijk de toestemming aan de deelnemer om deel te nemen aan bovenvermeld
snowcamp dat wordt georganiseerd door de B.V.B.A. BOARDX, met zetel te 3000 Leuven, Blijde
Inkomststraat 103 (hierna de organisator genoemd), onder de hierna bepaalde voorwaarden.
2. De deelnemer zal in het jaar dat het snowcamp georganiseerd wordt 13 jaar worden of ouder zijn.
3. De jongeren beschikken tijdens hun verblijf en gedurende de verschillende activiteiten over de vrijheden
die aan een normaal en zorgvuldig persoon met de leeftijd van 13 tem 16 jaar verleend kunnen worden.
4. De ouders nemen kennis van het feit dat het conform de Spaanse, Franse, Zwitserse en Oostenrijkse
wetgeving voor minderjarigen verboden is alcoholische dranken of tabak te kopen. De ouders nemen
kennis van het feit dat de organisatie de deelnemers verbiedt alcoholische dranken te nuttigen of
tabakswaren te gebruiken. Voor het stiekem gebruik van alcoholische dranken of tabakswaren kan de
organisatie niet aansprakelijk worden gehouden.
5. Stiekem gebruik kan gezien worden als niet respecteren van de regels op het surfcamp, kan leiden tot
overplaatsing of verwijdering (cfr. 10,11).
6. De ouders nemen kennis van het feit dat de organisatie de deelnemers (jongens en meisjes) verbiedt
om in dezelfde slaapvertrekken te overnachten. Overtreding kan leiden tot overplaatsing of verwijdering
(cfr. 10,11).
7. Elke deelnemer dient zich te gedragen zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon en dient
zich te gedragen naar de regels van het snowcamp evenals naar de algemeen geldende regels en
wetgeving.
8. De organisator oefent toezicht uit op de activiteiten van de deelnemers.
9. De ouders bevestigen dat de organisator de deelnemer, bij abnormaal, onzorgvuldig of onvoorzichtig
gedrag evenals bij het overtreden van de regels van het snowcamp of de algemeen geldende wetgeving,
kan verplichten om het snowcamp binnen de 24 uur te verlaten. De deelnemer zal in dergelijk geval zelf
voorzien in zijn vervoer naar België. De ouders noch de deelnemer kunnen in dergelijk geval aanspraak
maken op enige vorm van compensatie vanwege de organisator.
10. De organisator evenals haar zaakvoerders en haar aangestelden zijn niet aansprakelijk noch op basis
van art. 1382 B.W, noch op basis van art. 1383 B.W., noch op basis van art. 1384 B.W., voor schade
ingevolge handelingen van de deelnemers indien de schade een gevolg is van het feit dat de deelnemer
zich niet gedragen heeft zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon. Voormelde
aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor zover de uitsluiting niet strijdig is met de bepalingen in bijzondere
wetgeving. Zo zal de organisator, evenals haar zaakvoerders en haar aangestelden onmogelijk kunnen
worden aanzien als een onderwijzer in de zin van artikel 1384 lid 4 B.W.
11. De ouders doen uitdrukkelijk afstand van elke rechtsvordering tot schadevergoeding lastens de
organisator, haar zaakvoerders en de aangestelden van de organisator, dit zowel voor de deelnemer,
zichzelf evenals voor hun rechthebbenden en nabestaanden, voor elke schade die de in deze bepaling
vernoemde personen zouden lijden als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg
van een overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.
12. De ouders zullen de organisator, haar zaakvoerders en haar aangestelden vrijwaren voor elke schade
die zij zouden oplopen als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg van een
overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.

6

13. De ouders verklaren dat de deelnemer gedekt is door een verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, dewelke de verantwoordelijkheid van de deelnemer voor het berokkenen van schade
aan derden dekt.
14. De ouders en de deelnemer geven de uitdrukkelijke toestemming aan de organisator om voor
publicitaire doeleinden gebruik te maken van het foto- en beeldmateriaal dat wordt verzameld tijdens de
duur van het snowcamp, dit ongeacht het feit of de deelnemer herkenbaar wordt afgebeeld.
15. Indien één van voormelde voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen
invloed hebben op de geldigheid van de andere voorwaarden. De nietige bepaling zal dan worden
vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de oorspronkelijke
bepaling.
16. Alle geschillen waartoe deze voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LEUVEN. Op deze
voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
17. De ouders verklaren uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de bovenvermelde voorwaarden en
deze zonder uitzondering te aanvaarden.
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b. YOUTH (16-18 jarigen)
1. De ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de deelnemer (hierna algemeen de ouders
genoemd) geven uitdrukkelijk de toestemming aan de deelnemer om deel te nemen aan bovenvermeld
snowcamp dat wordt georganiseerd door de B.V.B.A. BOARDX, met zetel te 3000 Leuven, Blijde
Inkomststraat 103 (hierna de organisator genoemd), onder de hierna bepaalde voorwaarden.
2. De jongeren beschikken tijdens hun verblijf en gedurende de verschillende activiteiten over de vrijheden
die aan een normaal en zorgvuldig persoon met een minimumleeftijd van 16 jaar verleend kunnen
worden.
3. De ouders nemen kennis van de Spaanse, Franse, Zwitserse en Oostenrijkse wetgeving betreffende
alcohol en tabakswaren voor minderjarigen. De ouders verklaren dat de deelnemer de lokale
alcoholwetgeving zal dienen na te leven. De ouders nemen kennis van het feit dat de organisatie de
deelnemers niet kan verbieden in hun vrije tijd alcoholische dranken te nuttigen of tabakswaren te
gebruiken maar dat dergelijke gedrag door de organisatie wel ten zeerste wordt afgeraden. De
alcoholische dranken of tabakswaren worden op eigen verantwoordelijkheid en die van de ouders
genuttigd en de organisatie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen ingevolge het gebruik ervan
(cf. 10 en 11).
4. De ouders nemen kennis van het feit dat de organisatie de deelnemers (jongens en meisjes) niet
verbiedt om in dezelfde slaapvertrekken te overnachten.
5. De 16-18-jarigen krijgen dagelijks de mogelijkheid om een halve dag vrij te skiën of snowboarden. De
ouders nemen kennis van het feit dat de organisator niet aansprakelijk kan gesteld worden voor
onvoorzichtig of onzorgvuldig gedrag van de deelnemer en de gevolgen hiervan tijdens deze vrije tijd.
6. Elke deelnemer dient zich te gedragen zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon en dient
zich te gedragen naar de regels van het snowcamp evenals naar de algemeen geldende regels en
wetgeving.
7. De ouders geven de uitdrukkelijke toestemming aan de organisator om de deelnemer, bij abnormaal,
onzorgvuldig of onvoorzichtig gedrag evenals bij het overtreden van de regels van het snowcamp of de
algemeen geldende wetgeving, onmiddellijk te verplaatsen naar een ander snowcamp van de organisator.
De kosten van een overplaatsing zullen worden gedragen door de deelnemer. Bij een overplaatsing
kunnen de ouders noch de deelnemer aanspraak maken op enige vorm van compensatie vanwege de
organisator.
8. De ouders bevestigen dat de organisator de deelnemer, bij abnormaal, onzorgvuldig of onvoorzichtig
gedrag evenals bij het overtreden van de regels van het snowcamp of de algemeen geldende wetgeving,
kan verplichten om het snowcamp binnen de 24 uur te verlaten. De deelnemer zal in dergelijk geval zelf
voorzien in zijn vervoer naar België. De ouders noch de deelnemer kunnen in dergelijk geval aanspraak
maken op enige vorm van compensatie vanwege de organisator.
9. De organisator evenals haar zaakvoerders en haar aangestelden zijn niet aansprakelijk noch op basis
van art. 1382 B.W, noch op basis van art. 1384 B.W., voor schade ingevolge handelingen van de
deelnemers indien de schade een gevolg is van het feit dat de deelnemer zich niet gedragen heeft zoals
een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon. Voormelde aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor
zover de uitsluiting niet strijdig is met de bepalingen in bijzondere wetgeving.
10. De ouders doen uitdrukkelijk afstand van elke rechtsvordering tot schadevergoeding lastens de
organisator, haar zaakvoerders en de aangestelden van de organisator, dit zowel voor de deelnemer,
zichzelf evenals voor hun rechthebbenden en nabestaanden, voor elke schade die de in deze bepaling
vernoemde personen zouden lijden als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg
van een overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.
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11. De ouders zullen de organisator, haar zaakvoerders en haar aangestelden vrijwaren voor elke schade
die zij zouden oplopen als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de deelnemer of als gevolg van een
overtreding door de deelnemer van de bovenvermelde regels en wetgeving.
12. De ouders verklaren dat de deelnemer gedekt is door een verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, dewelke de verantwoordelijkheid van de deelnemer voor het berokkenen van schade
aan derden dekt.
13. De ouders en de deelnemer geven de uitdrukkelijke toestemming aan de organisator om voor
publicitaire doeleinden gebruik te maken van het foto- en beeldmateriaal dat wordt verzameld tijdens de
duur van het snowcamp, dit ongeacht het feit of de deelnemer herkenbaar wordt afgebeeld.
14. Indien één van voormelde voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen
invloed hebben op de geldigheid van de andere voorwaarden. De nietige bepaling zal dan worden
vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de oorspronkelijke
bepaling.
15. Alle geschillen waartoe deze voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LEUVEN. Op deze
voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
16. De ouders verklaren uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de bovenvermelde voorwaarden en
deze zonder uitzondering te aanvaarden.
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