Algemene voorwaarden voor deelname aan het programma van de
International Award for Young People - The Netherlands
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.






De Award: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Stichting “The International Award For
Young People, The Netherlands”; gevestigd aan Bijenmeent 120 te Hilversum, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41157808.
Awardunit: de groep Awarddeelnemers en Awardbegeleiders die binnen een school of
organisatie actief zijn.
Deelnemer: de natuurlijke persoon met wie de Award een overeenkomst aangaat inzake
deelname aan het Awardprogramma.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Award en de deelnemer, bestaande uit het kopen via
de webshop van een Award.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de Award en de
deelnemer waarop de Award deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met de Award, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de deelnemer wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. De Award en de deelnemer zullen dan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling
in acht worden genomen.
Artikel 3 Inschrijving en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Aanmelden voor het Awardprogramma geschiedt door middel van het compleet invullen van de
informatievelden in de webshop voor de betaling van de deelnemersbijdrage en via registratie
in het Online Record Book. Na aanmelding en betaling via de website ontvangt de deelnemers
per omgaande een schriftelijke bevestiging per email. Dit is de officiële startdatum voor de
deelnemer.
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Via het secretariaat van de Award ontvangt de deelnemer daarna en binnen drie weken een
mail met de link naar het ORB. Dan kan de deelnemer starten met beschrijving van zijn/haar
activiteiten voor het Awardprogramma.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Alle verbintenissen van de Award voortvloeiend uit de overeenkomst zijn
inspanningsverbintenissen.
4.2 De Award zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren.
4.3 Deelname aan het Awardprogramma staat open voor alle personen die op het moment van
aanmelden ouder zijn dan 13,5 jaar.
4.4 De deelnemer neemt deel aan de activiteiten van de Award op basis van vrijwilligheid en eigen
risico. De Award als organisatie, heeft een organiserende, informerende, adviserende en
ondersteunende taak. Het bestuur en alle overige vrijwilligers betrokken bij de Award
beschikken over een vrijwilligerscontract met daarin afspraken over gedrag en geheimhouding.
Er is nadrukkelijk geen sprake van een arbeidsrechtelijke relatie tussen de deelnemer en de
Award en er kunnen ook geen rechten geclaimd worden behorend bij arbeidsverhoudingen.
Artikel 5 Verplichtingen van de deelnemer
5.1 De deelnemer vrijwaart de Award van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schaden lijden en welke aan de deelnemer toerekenbaar is.
5.2 De deelnemer is gehouden de Award onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
5.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de Award ter bevordering van
een goede uitvoering van het programma en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn
ongeoorloofde gedragingen.
5.4 Indien de deelnemer minderjarig is, dient de deelnemer een geldige ouderverklaring te
overleggen, ondertekend door de ouder/voogd van de deelnemer. Dit is onderdeel van de
registratie in het ORB of wordt op een andere manier vorm gegeven door de Awardunit van de
deelnemer.
5.5 De deelnemer draagt zelf zorg voor de nodige verzekeringen passend bij de te ondernemen
activiteiten.
Artikel 6 Deelnemersbijdrage
Tenzij anders is overeengekomen in het inschrijfformulier, zijn in de deelnemersbijdrage inbegrepen:
deelname aan het Awardprogramma (en begeleiding door een getrainde Awardbegeleider), een
medaille, certificaat en pinnetje bij afronding van een van de niveaus van de Award.
Artikel 7 Annulering door de Award
Indien de Award deelname annuleert, ontvangt de deelnemer het gehele reeds betaalde bedrag
terug. Indien de deelnemer binnen twee weken na betaling annuleert gelden de
annuleringsbepalingen zoals genoemd op de website: ‘bij een annulering via de website binnen twee
weken na aanmelding ontvangt de deelnemer zijn bijdrage retour’.
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Artikel 8 Wijzigingen in het programma
Wanneer dit noodzakelijk is voor een goed en veilig verloop van het programma of wanneer de
International Foundation wijzigingen doorvoert, behoudt de Award zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in het programma zoals dat nu wordt aangeboden. De deelnemer wordt
hiervan zo snel mogelijk na het ontstaan van een verandering op de hoogte gebracht.
Artikel 9 Aansprakelijkheid en verjaring
9.1 De Award kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of
indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan
haar doen en/of laten kan worden toegeschreven en. b. enige daad of nalatigheid van de
deelnemer.
9.2 De Award is niet aansprakelijk voor schade uit ziekte en ongeval en dergelijke. De kosten die
direct of indirect uit deze situaties ontstaan zijn voor risico van de deelnemer.
9.3 De Award is op geen enkele wijze jegens de deelnemer verantwoordelijk voor het gedrag,
uitingen, informatieverstrekkingen, publicaties van derden dan wel welke afkomstig zijn van
derden.
9.4 De Award is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Award is
uitgegaan van door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.5 De Award is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de deelnemer niet aan
zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit de overeenkomst of uit deze algemene
voorwaarden.
9.6 De Award is niet aansprakelijk voor de eventuele aanhouding door politie en/of andere
autoriteiten wegens het door de deelnemer niet naleven van de wettelijke voorschriften. Alle
gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
9.7 De Award is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage.
9.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van de Award of haar ondergeschikten.
9.9 Alle aanspraken jegens de Award die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij de
Award zijn ingediend, vervallen door verjaring.
Artikel 10. Overmacht
Er is sprake van overmacht in het geval dat de Award door leveranciers, ongeacht de reden daartoe,
niet tot levering van een programma in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijs van de Award niet kan worden gevergd. Dan zal de uitvoering van de
overeenkomst worden opgeschort, dan wel worden ontbonden, alles zonder enige verplichting tot
schadevergoeding.
Artikel 11 Geheimhouding
11.1 De Award en de deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor
het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
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Voor gebruik en informatie in het ORB zijn aanvullende algemene voorwaarden van toepassing
die aansluiten bij deze voorwaarden en bij het privacy beleid van de Award.
11.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, de Award gehouden
is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede
te verstrekken, en de Award zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Award niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de deelnemer niet gerechtigd tot ontbinding
van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 12 Slotbepalingen
12.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het
tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de deelnemer na het sluiten van de overeenkomst
de gelding van een herziende versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
12.2 De Award en de deelnemer zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.3 Op elke overeenkomst tussen de Award en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
12.4 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden
door een in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van de
Award is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft
verklaard.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te vinden op www.award.nl.
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