
 
Deelname voorwaarden Cyber Tracker Evaluation België 
 

1. Aanmelden/inschrijven 

1.1. Gebruik voor het aanmelden/inschrijven het formulier bij de activiteit op de website van 

Natuurpunt. Je krijgt per mail een bevestiging van ontvangst. 

1.2. De minimum leeftijd om deel te nemen is 16 jaar. 

1.3. Laatste datum inschrijving: twee weken voor de aanvang van de activiteit, tenzij anders 

meegedeeld. 

1.4. Volgorde. Voor de inschrijvingen wordt het ‘eerst komt eerst maalt’-principe gehanteerd, 

waarmee bedoeld wordt dat de volgorde van betalingen de volgorde van de inschrijvingen is (NIET de 

volgorde van inschrijvingen via webformulier of e-mail). 

 

2. Betalen 

2.1 Een aanmelding/inschrijving is pas geldig wanneer zowel het inschrijvingsformulier als het 

deelnamegeld op rekening van Natuurpunt Studie (BE12 2300 5247 4592) staat mét de correcte 

vrije mededeling ‘GEW-2451 CT2018’. Pas dan ben je verzekerd van je plaats.  

2.2. Alleen als de aanmelding compleet is (zie 2.1) krijg je de resterende praktische informatie per e-

mail toegestuurd (plaats, tijd, meebrengen, carpoolinfo, ...). 

2.3. Volzet. Indien het aantal plaatsen volzet is wordt dit meegedeeld via de website. Als u toch al 

een overschrijving gedaan hebt en u uw contactgegevens doorgegeven via het inschrijvingsformulier, 

zal u een bericht gestuurd worden met de keuze om op de wachtlijst te blijven staan of het bedrag 

onmiddellijk teruggestort te krijgen. Indien u op de wachtlijst stond en er geen deelnemers meer 

afzeggen, krijgt u uw geld na de activiteit uiteraard volledig teruggestort. 

 

3. Annuleren 

3.1. Bij een annulering meer dan 8 weken voor aanvang van de cursus wordt het volledige 

inschrijvingsgeld retour gestort. 

3.2. Bij een annulering van 8 tot 4 weken voor aanvang van de cursus houdt de Zoogdierenwerkgroep 

50% van het deelnamegeld in. 

3.3. Bij een annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de cursus houdt de 

Zoogdierenwerkgroep het volledige deelnamegeld in. Terugbetaling is dan enkel mogelijk indien uw 

plaats ingenomen kan worden door een andere persoon, waarbij een administratiekost van 10 

procent (met een minimum van 5 euro) afgehouden wordt.  

3.4. Als je tijdens de activiteit stopt, om welke reden, of op welk moment ook, wordt er geen 

deelnamegeld meer teruggestort.  



3.5. Voor ons geldt afzeggen als annuleren. Als je je afmeldt voor de activiteit is het niet mogelijk om 

door te schuiven naar een andere datum en/of activiteit. Je zult je dan opnieuw moeten inschrijven 

en betalen. 

3.6. Er bestaat altijd een kans dat een activiteit niet doorgaat of dat de Zoogdierenwerkgroep deze 

zonder opgave van reden afgelast. Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht en het volledige 

deelnamegeld wordt teruggestort. 

 

4. Aansprakelijkheid & verzekering 

4.1. De Zoogdierenwerkgroep of een medewerker of vrijwilliger van de Zoogdierenwerkgroep, kan 

niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, schade of diefstal voor, tijdens of na de 

activiteit in welke vorm dan ook. 

4.2. De Zoogdierenwerkgroep is een feitelijke vereniging binnen de vzw Natuurpunt Zoogdieren en is 

daardoor gedekt door de algemene verzekeringen van Natuurpunt. Hieronder volgt enige 

verduidelijking omtrent deze verzekering. 

Natuurpunt is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Dit tijdens 

activiteiten en het op weg zijn naar en van. Bij ongeval dient dit zo snel mogelijk aangegeven te 

worden aan het secretariaat waarna u een aangifteformulier doorgestuurd wordt. Enkele 

voorbeelden van schade die verzekerd zijn: 

- tijdens het snoeien van bomen valt een tak/boom op het dak van de buur 

- tijdens beheerwerken bezeert een vrijwilliger zich 

Natuurpunt is niet verzekerd voor materiaal dat gehuurd wordt of materiaal dat al dan niet gratis ter 

beschikking wordt gesteld. Enkele voorbeelden van schade waarvoor Natuurpunt niet verzekerd is: 

- voertuig van een vrijwilliger 

- materiaal van een vrijwilliger 

- locatie die ter beschikking gesteld wordt om een evenement te organiseren: bijv. een 

gebroken of gebarsten ruit 

Heb je vragen omtrent deze verzekering of wens je bijkomende info, dan kan je je richten tot Sabine 

Lemaire, e-mail: sabine.lemaire@natuurpunt.be, tel. 015-29 72 65. 

 

5. Overig 

5.1. De Zoogdierenwerkgroep heeft het recht om een deelnemer te weigeren (bv. bij wangedrag, 

conflicten, ...). Ook tijdens een activiteit. In zo’n geval houdt de Zoogdierenwerkgroep het 

deelnamegeld in van het tot dan toe gevolgde deel van de activiteit.  

5.2. Door je aan te melden voor een activiteit en met deze bovenstaande voorwaarden akkoord te 

gaan maak je met de Zoogdierenwerkroep een bindende overeenkomst en ben je verplicht om het 

afgesproken bedrag te betalen. 


