
ALGEMENE VOORWAARDEN 
Oudervereniging Damiaanschool Zeist 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de webshop van de Oudervereniging van de Damiaanschool te Zeist, 
gevestigd te Zeist onder KvK nr. 40483604 (de Oudervereniging). 

Deze Webshop is enkel en alleen bestemd voor ouders/verzorgers van leerling(en) van de Damiaanschool te Zeist 
(de Klant). Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld omdat deze shop door iedereen bezocht kan worden, en zijn 
van toepassing op alle diensten of producten op deze website. 

Deze webshop vervangt het lang gebruikte invulstrookje & geld in een envelop en is werkdruk-verlagend voor de 
docenten. Inschrijvingen en/of betalingen door anderen dan de bovenbedoelde Klant, kunnen logischerwijs niet door 
de Oudervereniging verwerkt worden. Wij streven ernaar om betalingen van derden, na aftrek van de daadwerkelijke 
kosten, binnen 14 dagen terug te storten. Dit kan in de (zomer-)vakantieperioden langer duren.

De prijzen die wij hanteren zijn de kostprijzen van de betreffende activiteit. Er kan alleen via iDEAL voldaan worden. 
Zodra uw inschrijving en/of betaling doorgegeven is aan de (externe) organisatoren, zoals bijvoorbeeld bij de 
Avondvierdaagse, is deze definitief en is eventuele terugbetaling door de Oudervereniging onmogelijk. Bij andere 
activiteiten kan er redelijkerwijs geen of geen volledige terugbetaling meer plaatsvinden nadat er kosten gemaakt 
zijn (bijvoorbeeld tickets of inkopen).

De Klant verstrekt de vereiste informatie voor een inschrijving. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige 
informatie kan de inschrijving tenietdoen. De verstrekte informatie gebruiken we om de inschrijving goed te kunnen 
verwerken. Met uw inschrijving gaat u ermee akkoord dat de Oudervereniging de minimaal benodigde informatie 
voor inschrijving verstrekt aan de betreffende (externe) organisatoren. Aanvullende informatie kunt u vinden in de 
privacyverklaring.

De Oudervereniging faciliteert slechts inschrijvingen voor activiteiten, die worden georganiseerd door ouders of 
derden, en is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt. De Klant vrijwaart de Oudervereniging tegen alle 
aanspraken van derden die verband houden met de via de Oudervereniging geleverde diensten. 

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de 
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

De Oudervereniging is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Als een 
wijziging een significante impact zou hebben op nog niet verwerkte bestellingen, worden deze aan de betreffende 
Klant doorgegeven.

Rechten van de Klant kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke 
instemming van de Oudervereniging.

Bij geschillen kan de Klant contact opnemen met het bestuur van de Damiaanschool.

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter 
in het arrondissement waar de Oudervereniging is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van 
eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op 15 april 2019.
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