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Algemene Voorwaarden Wintersport 2020-2021 
 
1.    Definities  
 
Amsterdams Chemisch Dispuut (ACD): Studievereniging geregistreerd bij de KvK onder 
nummer: 40530501; btw-nummer: NL806634376B01; gevestigd te Science Park 904, 1098 
XH, Amsterdam. 
Vereniging Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU): Studievereniging 
geregistreerd bij de KvK onder nummer: 40530099; btw-nummer: NL816602803B01; 
gevestigd te De Boelelaan 1083,1081 HV Amsterdam. 
Wintersportcommissie: Commissie van het ACD en de VCSVU die verantwoordelijk is voor 
het organiseren van de wintersportreis naar Risoul in januari/februari 2020. 
Deelnemer: Een lid of donateur van het ACD of VCSVU die zich via het Google Form 
‘Inschrijving Wintersport 2020’ akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en zich 
heeft ingeschreven via de inschrijflink van Husk. De wintersportcommissie stuurt een 
deelnemer een (digitale) schriftelijke bevestiging. 
 
2.    Algemeen 
 
De Algemene Voorwaarden Wintersportcommissie 2020-2021 zijn tijdens de reis van 
toepassing op elke deelnemer van de Wintersport die hiermee akkoord is gegaan en er kan 
alleen van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken als drie of meer bestuursleden 
van zowel het ACD als drie bestuursleden van de VCSVU hiermee akkoord gaan. 
 
3.     Inschrijfgeld 
 
Het indicatiebedrag voor het inschrijfgeld van de Wintersport 2021 is €379,- en kan 
maximaal met een bedrag van €50,- afwijken afhankelijk van materiaalhuur en aantal 
deelnemers. Iedere deelnemer is verplicht het inschrijfgeld te betalen aan Husk voor de 
betalingsdeadline.  
 
4.    Geleverde dienst 
 
Voor het gevraagde inschrijfgeld (+/- €379,- Euro) krijgt de deelnemer een wintersportreis 
aangeboden bestaande uit: 
 
•    Retour Busreis; 
•    Accommodatie in Risoul (2 nachten); 
•    Eten (ontbijt en diner, 2x); 
•    Skihuur (snowboardhuur tegen een verhoogd tarief, eigen materiaal tegen verlaagd 
tarief); 
•    Skipas 
 
Dit aanbod geldt in de periode van 28 januari t/m 1 februari 2021 en de deelnemer heeft hier 
alleen recht op wanneer hij/zij zich aan deze algemene voorwaarden houdt. 
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5.    Accommodatie 
 
De deelnemer dient zich fatsoenlijk te gedragen in de accommodatie, bij uitzetting door de 
accommodatie zijn de kosten voor de deelnemers die verantwoordelijk zijn voor deze 
uitzetting. Ook dient elke deelnemer zich te houden aan de voorwaarden en huisregels van 
de accommodatie. 
 
6.    Tijdens de wintersport 
 
Iedere deelnemer dient te allen tijde: 
 
•    Een geldig reisdocument bij zich te dragen; 
•    Geen drugs bij zich te dragen of te gebruiken; 
•    Te luisteren naar de aanwijzingen van de Wintersportcommissie; 
•    Op de piste te blijven tijdens het skiën / snowboarden; 
•    Met een minimum van drie personen bij elkaar op de piste te blijven. 
•    Zich aan de op dat moment geldende corona regels te houden. 
 
De Wintersportcommissie en het ACD of de VCSVU zijn niet aansprakelijk voor ongevallen 
en niet verantwoordelijk voor de deelnemers wanneer zij in aanraking komen met justitie.  
 
7.    Corona 
 
De Wintersportcommissie raadt alle deelnemers aan om een reis en/of 
annuleringsverzekering af te sluiten voor de reis. Mocht de reis wegens corona worden 
geannuleerd, dan gelden de algemene voorwaarden van de reisorganisatie Husk (100% van 
de reissom wordt teruggestort). De Wintersportcommissie, ACD en de VCSVU zijn niet 
aansprakelijk en/of financieel verantwoordelijk bij annulering.  
 
8.    Borg  
 
Elke deelnemer dient een borg te betalen voor de reis. Dit bedrag wordt voorgeschoten door 
het ACD, op voorwaarde dat het ACD de gehele borg weer terugkrijgt. Mocht er toch een 
reden zijn waardoor het ACD toch niet de gehele borg terugkrijgt, moet(en) de deelnemer(s) 
verantwoordelijk voor de schade dit betalen aan het ACD. Wie verantwoordelijk is/zijn voor 
het incident of schade wordt bepaald door de Wintersportcommissie en de besturen van 
ACD en VCSVU. 
 
9.    Slotbepaling 
 
Wanneer een deelnemer zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden Wintersportreis 
2021 wordt hij/zij uitgesloten van deelname aan de wintersportreis en van deelname aan de 
volgende wintersportreizen die de Wintersportcommissie organiseert. De deelnemer moet in 
dit geval op eigen kosten terug naar huis gaan. Van deze Algemene Voorwaarden kan 
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alleen worden afgeweken als tenminste drie bestuursleden van zowel het ACD als drie 
bestuursleden van de VCSVU hiermee akkoord gaan.  


