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Artikel 1 - Begripsbepaling 

Zorg in Beweging UGVA;  Zorg in Beweging UGVA B.V. (UGVA = Utrecht, ’t 

Gooi, Vechtstreek, Almere) biedt zorgdiensten en sportactiviteiten voor 

mensen met een stoornis / beperking. Zij is gevestigd te Amersfoort en 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Amersfoort onder nummer 52923126. 

De deelnemer; de persoon die inschrijft en de persoon die deelneemt. 

Wettelijk vertegenwoordiger: ouders, curator, bewindvoerder, vaak degene 

die betrokken is bij de inschrijving voor toestemming. Hierna te noemen ‘de 

deelnemer’ 

Derden; een ieder die buiten Zorg in Beweging UGVA betrokken is of 

invloed heeft op de uitvoering van de werkzaamheden van Zorg in 

Beweging UGVA.   

 

Artikel 2 - Algemene Voorwaarden 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sportactiviteiten van 

Zorg in Beweging UGVA. Uitgesloten van deze voorwaarden zijn 

zorgdiensten van Zorg in Beweging UGVA B.V., te weten; begeleiding, 

opvang, verblijf. Hierop zijn de Algemene voorwaarden ‘Zorg in Beweging 

UGVA B.V. – zorgdiensten’ van toepassing. 

 

Artikel 3 - Inschrijving 

De deelnemer aan een sportactiviteit dient een overeenkomst aan te gaan 

met Zorg in Beweging UGVA. Inschrijving vindt plaats via het 

inschrijfformulier sportactiviteiten. Dit formulier dient volledig ingevuld en 

ondertekend te worden, door de deelnemer en door Zorg in Beweging 

UGVA.  

De deelnemer stemt erin toe dat de door hem/haar verstrekte gegevens 

worden opgeslagen in de administratie van Zorg in Beweging UGVA. Deze 

informatie zal worden behandelt volgens het privacyreglement dat is 

gepubliceerd op de website; www.zorg-in-beweging.nl  

 

Artikel 4 - Overdracht verplichting 

4.1 Zorg in Beweging UGVA gaat uit van de informatie die haar door de 

deelnemer is verstrekt, en is derhalve bij een onzorgvuldige overdracht van 

informatie niet aansprakelijk voor eventuele schade.  

4.2 De deelnemer is verplicht alle informatie over de fysieke en mentale 

conditie van de deelnemer te verstrekken waarvan redelijkerwijs verwacht 

kan worden dat het invloed heeft of kan hebben op functioneren van de 

deelnemer. 

4.3 De deelnemer is verplicht alle wijzigingen over de fysieke en mentale 

conditie de deelnemer te verstrekken waarvan redelijkerwijs verwacht kan 

worden dat het invloed heeft of kan hebben op het dagelijks functioneren 

van de deelnemer. Dit dient schriftelijk te geschieden. Hieronder vallen ook 

medicijngebruik en besmettelijke ziektes. 

 

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst 

De deelnemer schrijft in voor minimaal één seizoen. Een seizoen is een 

schooljaar, in de schoolvakanties is er geen activiteit. De inschrijving wordt 

automatisch verlengt, voor de duur van één seizoen, wanneer de 

deelnemer niet heeft opgezegd voor het einde van het lopende seizoen. 

 

Artikel 6 - Betaling en incasso  

De deelnemer ontvangt na inschrijving een factuur voor het gehele seizoen. 

Deze dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan.   

Indien de deelnemer tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen, 

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening voor zijn 

rekening. Wanneer de verkrijging van de voldoening intern bij Zorg in 

Beweging UGVA blijft, brengen wij € 25,- administratie kosten in rekening 

bovenop de hoofdsom. Zorg in Beweging UGVA is gerechtigd om bij 

uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. In 

zodanig geval is de deelnemer alle buitengerechtelijke incassokosten 

verschuldigd. De kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure 

komen eveneens volledig voor rekening van de deelnemer.  

 

Artikel 7 - Afwezigheid / afmelden 

De deelnemer dient zich met opgave van reden af te melden bij de begeleider 

van de activiteit. Zorg in Beweging UGVA stelt hiervoor een rechtstreeks 

telefoonnummer en e-mailadres van de begeleider beschikbaar. Een afmelding 

geeft geen recht op restitutie van contributie. 

Zorg in Beweging UGVA doet er alles aan om de continuïteit te waarborgen, 

mocht het onverhoopt voorkomen dat zij de sportactiviteit afmelden, dan volgt 

restitutie van de kosten van de betreffende sportactiviteit. 

 

Artikel 8 - Wijzigingen in sportactiviteiten 

8.1 In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat Zorg in Beweging UGVA 

genoodzaakt is de tijden, of de dag van de activiteit te wisselen. Zorg in Beweging 

UGVA is afhankelijk van afspraken met derden, voor wat betreft locaties en de 

betreffende regels per locatie. Bij groei en/of afname van het aantal deelnemers 

moet de locatie huur op worden aangepast. Wanneer dit het geval is wordt de 

deelnemer tijdig geïnformeerd. De deelnemer heeft het recht om de 

overeenkomst te beëindigen, met recht op restitutie van de contributie, wanneer 

de deelnemer voor de eerste sportactiviteit op de nieuwe tijd en/of dag 

schriftelijk aangeeft niet akkoord te gaan met de wijziging. 

8.2 Zorg in Beweging UGVA kan besluiten de begeleider van de activiteit te 

wijzigen, de kwaliteit van de sportactiviteit mag hierdoor niet negatief worden 

beïnvloed. 

  

Artikel 9 - Aansprakelijkheid  

9.1 Zorg in Beweging UGVA is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, 

achterlating, verlies, en/of diefstal van persoonlijke eigendommen in verband 

met het verblijf in en gebruik van de accommodaties en bijbehorende faciliteiten, 

behoudens opzet en grove schuld van Zorg in Beweging UGVA. 

9.2 Deelnemers aan activiteiten zijn aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of 

in verband met het verblijf in of het gebruik van de accommodaties en/of 

bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt 

toegebracht aan Zorg in Beweging UGVA, tenzij sprake is van normaal gebruik of 

normale slijtage. 

9.3 De deelnemer is zich ervan bewust dat aan sportbeoefening risico’s zijn 

verbonden. Letselschade, voor zover niet voortkomend uit onverantwoord 

handelen van Zorg in Beweging UGVA, is voor eigen risico. 

9.4 Zorg in Beweging UGVA is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de 

uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht 

nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap door Zorg in 

Beweging UGVA, waarop bij het uitvoeren van de opdracht mag worden 

vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade, veroorzaakt door de 

tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van maximaal één seizoen 

contributie. 

 

Artikel 10 -  Klachtenrecht  

De deelnemer kan, wanneer er een geschil ontstaat dat niet tussen begeleider en 

deelnemer kan worden opgelost, een schriftelijke klacht indienen bij de directie. 

Deze zal de klacht voorleggen aan een interne commissie. De deelnemer krijgt 

binnen 14 dagen een uitnodiging om de klacht met een afgevaardigde van de 

commissie te bespreken.  

 

Artikel 11 Vaststellen en wijzigen Algemene Voorwaarden  

Deze Algemene Voorwaarden worden vastgesteld door de directie van Zorg in 

Beweging UGVA. De directie houdt zich het recht voor de Algemene 

Voorwaarden te wijzigen.  

 

Artikel 12 Voorbehouden 

In gevallen waar deze voorwaarden niet in voorzien, beslist de directie van Zorg in 

Beweging UGVA. 

 

Zorg in Beweging UGVA 

Amersfoort, 1 augustus 2011 


