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Algemene voorwaarden Camper- e/o Caravanworkshop

================================================

Algemeen

--------

Door het versturen van het aanmeldingsformulier op de website caravantrekker.nl e/o 

campercursus.nl verklaart u kennis te hebben genome n van deze algemene voorwaarden en deze 

te accepteren. Camper- en Caravantrainingen vallen onder verantwoordelijkheid van Bert 

Wijnen (KvK 17060753).

 

Aanmelding en bevestiging

-------------------------

Na uw aanmelding krijgt u vrijwel onmiddellijk een automatisch gegenereerde e-mail op het 

door u opgegeven e-mailadres dat uw aanmelding is v erstuurd. 

Uw aanmelding wordt definitief na verzending van de  bevestiging van uw aanmelding. U krijgt 

deze persoonlijke bevestiging zo spoedig mogelijk p er e-mail toegestuurd. Hierin wordt een 

specificatie gegeven, de betalingsaanwijzingen en d efinitieve datum worden vermeld, indien u 

meerdere opties heeft aangevinkt. Campercursus.nl o f Caravantrekker.nl zal op hun websites 

aangeven wanneer data volgeboekt zijn, maar aanmeld ingen kunnen elkaar kruisen. 

Campercursus.nl e/o Caravantrekker.nl neemt dan con tact met u op (e-mail of telefoon) om de 

mogelijkheden te bespreken.

 

Betaling

--------

U betaalt de totale cursuskosten direct na ontvangs t van de bevestiging. Indien het totaal 

verschuldigde cursusgeld niet binnen 2 weken voor d e cursusdatum door ons is ontvangen 

vervalt het recht op cursusdeelname, maar blijft de  betalingsverplichting ongewijzigd bestaan.

 

Annulering en wijziging

-----------------------

Campercursus.nl e/o Caravantrekker.nl behouden te a llen tijde het recht op grond van 

bijvoorbeeld onvoldoende deelname, overmacht en/of weersomstandigheden de training af te 

gelasten en/of uit te stellen. In geval van overmac ht en/of weersomstandigheden kan daar tot 

12 uur voor aanvang van de cursus sprake zijn, tele fonisch. In alle gevallen zullen we met u 

in overleg treden voor alternatieve data of kunt u uw totaal betaalde cursusgeld 

terugkrijgen. Indien Campercursus.nl e/o Caravantre kker.nl de cursus moet annuleren en/of 

wijzigen heeft u geen recht op een (schade) vergoed ing van eventueel gemaakte overige kosten.

Wilt u de cursus(datum) wijzigen kan dat in overleg  kosteloos tot 30 dagen voor de 

afgesproken datum. Annuleren kan tot 30 dagen voor de cursusdatum onder aftrek van € 25,00 

administratiekosten. 

Wilt u binnen 30 dagen voor de cursusdatum de cursu s annuleren of wijzigen dan bestaat in 

principe geen recht op restitutie van het cursusgel d, dit ter beoordeling van 

Campercursus.nl / Caravantrekker.nl. U dient eventu eel zelf voor een annuleringsverzekering 

te zorgen wanneer deelname niet kan plaatsvinden va nwege afgelasting door ziekte e.d. 

uwerzijds. Wel kunt u uw plaats afstaan aan een and ere deelnemer. U blijft echter 

aansprakelijk voor de betaling van de cursus. U sta at er tevens voor in dat de nieuwe 

deelnemer alle verplichtingen die voortvloeien uit uw aanmelding nakomt en voldoet aan de 

gestelde voorwaarden. 

Geen recht op restitutie bestaat als u te laat op d e afgesproken locatie verschijnt en/of 

een deel van de cursus geen doorgang kan vinden doo rdat de weers- of verkeersomstandigheden 

het geplande programma niet toelaten (en dit niet v an te voren redelijkerwijs verwacht kon 

worden), en/of door het uitvallen van uw auto en/of  caravan, dan wel camper en/of u de 

cursus voortijdig beëindigt.

Annuleringen en/of wijzigen geschieden uitsluitend persoonlijk via telefoon of via e-mail. 

 

Risico
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------

Bij het rijden met een camper dan wel auto (en cara van) is er altijd een klein risico op 

schade. Uw instructeur zal u begeleiden en aanwijzi ngen geven maar kan zeer beperkt 

ingrijpen en niet alles goed overzien (niet zoals b ij een lesauto met dubbele bediening en 

extra spiegels). Uw instructeur kan slechts in uite rste consequentie u een opdracht geven of 

het stuur grijpen. Deze ingrepen dienen uitsluitend  om erger te voorkomen. De gevolgen of 

het mislukken van die acties zijn nooit aansprakeli jk te stellen aan uw instructeur of aan 

Campercursus.nl e/o Caravantrekker.nl.

Sommige praktijkonderdelen kunnen min of meer belas tend zijn voor het mechaniek van camper 

e/o auto en uw caravan en mogelijk de levensduur da arvan bekorten. Campercursus.nl e/o 

Caravantrekker.nl en haar instructeurs zijn nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 

gevolgen daarvan. 

Vindt u een bepaalde oefening te risicovol maak dit  dan zo snel mogelijk duidelijk aan uw 

instructeur zodat hij het lesprogramma in overleg k an aanpassen.

 

Aansprakelijkheid 

-----------------

U bent als deelnemer tijdens een camper- of caravan training te allen tijde zelf als 

(juridisch) bestuurder verantwoordelijk voor uw ver keersgedrag en de consequenties daarvan. 

Boetes ten gevolge van verkeersovertredingen worden  dus naderhand op u verhaald. 

Campercursus.nl e/o Caravantrekker.nl en hun instru cteurs kunnen niet aansprakelijk gesteld 

worden voor enigerlei schade voortvloeiend uit de a ctiviteiten anders dan ten gevolge van 

grove dan wel aantoonbare nalatigheid.

 

Verzekering

-----------

Alle trainingen rijdt u met uw eigen camper of auto  en uw eigen caravan of een door ons 

verhuurde (ter beschikking gestelde) camper of cara van. Indien de (gehuurde) caravan aan uw 

auto gekoppeld is, is deze caravan via uw autoverze kering w.a. (schade aan derden) 

verzekerd. Cascoschade aan uw eigen camper e/o cara van is uw eigen verantwoordelijkheid. 

Eventuele schade aan derden en/of uw auto en carava n of camper is verzekerd via uw eigen 

camper-, auto- resp. caravanverzekering. Casco scha de aan de huurcamper of huurcaravan is 

wel via de verhuurder of caravantrekker.nl tijdens de cursus verzekerd. Uw eigen voertuig is 

tenminste w.a. verzekerd.

 

Klachtenprocedure

-----------------

Indien u een klacht of opmerking heeft over een gev olgde of te volgen camper- of 

caravantraining meldt u deze zo spoedig bij uw inst ructeur. In eerste instantie zal hij 

trachten de eventuele onvrede weg te nemen. Komt u daar onvoldoende uit kunt u uw klacht per 

e-mail (info@caravantrekker.nl of info@campercursus .nl) binnen 2 weken doorgeven aan de 

directie. De directie zal binnen 2 weken na ontvang st met u in contact treden om een 

oplossing te zoeken. Eventuele honorering van een k lacht heeft geen gevolgen voor de 

begrenzing van de aansprakelijkheid zoals aangegeve n in deze voorwaarden.

 

Intellectueel eigendom

----------------------

U bent niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schrif telijke toestemming van Campercursus.nl 

e/o Caravantrekker.nl het cursusmateriaal en/of de gevolgde oefeningen op enigerlei wijze 

aan derden af te staan of te geven.

-2-


