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Algemene voorwaarden Stichting Ideële ZingevingsOntmoetingen (IDZO) 

 

Inleiding 

IDZO gelooft dat het belangrijk is momenten in te bouwen in ieders leven, waarbij je je verbonden voelt met 

anderen om zo te komen tot een mooiere samenleving. Voor iedereen die bewust bezig wil zijn met zingeving 

kan IDZO deze momenten bieden, vanuit het geloof dat de wereld meer dan ooit behoefte heeft aan 

verbinding. IDZO organiseert (meerdaagse) ontmoetingen, met Castel Marguerite als meest gebruikte 

uitvalsbasis. Bij deze momenten staan woorden als ontspanning, reflectie, compassie en vriendschap centraal, 

waar tijdens de ontmoeting actief aan gewerkt wordt. 

Teneinde die doelstelling te realiseren maakt IDZO met deelnemers de volgende afspraken. De deelnemer 

verklaart zich door ondertekening van het deelnameformulier akkoord met de voorwaarden die aan de 

deelname van een (meerdaagse) ontmoeting, hierna te noemen "Ontmoeting", zijn verbonden. 

 

1.Kosten 

De kosten voor deelname zijn per week gespecificeerd op de website www.IDZO.eu. Voor dit bedrag ontvangt 

de deelnemer: 

- Huisvesting; 

- Ontbijt; 

- Lunch; 

- Diner; 

- Drinken (exclusief sterk alcoholische drank); 

- Tussendoortjes; 

- In het programma opgenomen activiteiten. 

De betaling vindt plaats door: 

- een aanbetaling ter bevestiging van deelname. Deze dient binnen twee weken na aanmelding 

voldaan te worden; 

- Het restbedrag, uiterlijk te voldoen twee maanden voor aanvang van de betreffende Ontmoeting. 

 

Bij een totaalbedrag lager dan €125,- dient het volledige bedrag in één keer voldaan te worden.  

Betaalmoment is de datum van ontvangst op rekening van IDZO. Rekeningnummer en verdere gegevens 

worden in de bijgevoegde communicatie vermeld. 

De reiskosten naar en van de locatie zijn voor rekening van de deelnemer tenzij anders vermeld. 

 

2. Annulering 

Annulering van een deelname kan kosteloos plaatsvinden tot 2 maanden voor aanvang van een Ontmoeting. 

De aanbetaling zal in dat geval worden teruggestort. Indien de annulering binnen twee maanden voor 

aanvang van een Ontmoeting plaatsvindt, zal de aanbetaling niet meer worden teruggestort. 

 

 

3. Verplichte verzekering 

http://www.idzo.eu/
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De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van het risico van schade door de volgende 

incidenten en gebeurtenissen:  

- Verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen; 

- Ongevallen; 

- Ziektekosten; 

- Annulering van de reis; 

- Aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht.  

Deze verzekering moet een voldoende dekking bieden voor de periode van de ingeschreven Ontmoeting en 

dient te zijn afgesloten bij een verzekering die aangesloten is bij het Verbond van Verzekeraars. De deelnemer 

is verplicht voor het van start gaan van de Ontmoeting de hiervoor genoemde risico’s te verzekeren en als 

bewijs een afschrift van de afgesloten polis(sen) mee te nemen, zodat er in geval van schade contact kan 

worden opgenomen met de verzekeraar. 

 

4. Geldig reisdocument 

De deelnemer draagt zorg voor een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs dat gedurende de gehele 

verblijfsperiode geldig is. 

 

5. Informatieplicht medische gegevens / medicijnenpaspoort 

De deelnemer is verplicht om op het deelnameformulier of aan IDZO alle relevante medische gegevens te 

vermelden zoals:  

- Speciaal dieet 

- Medicijngebruik 

- Allergieën 

- Specifieke aandoeningen of beperkingen die bij de initiatiefnemers bekend behoren te zijn. 

Een deelnemer die medicijnen gebruikt draagt zelf zorg voor een bij de apotheek verkrijgbaar 

medicijnenpaspoort en een verklaring van zijn of haar behandelend arts met relevante informatie voor andere 

medici voor het geval van behandeling in het buitenland. 

 

6. Gedragsregels 

Teneinde de doelstelling van IDZO te realiseren en het verblijf zo prettig mogelijk te laten zijn verbindt de 

deelnemer zich aan de volgende gedragsregels: 

6.1 Algemeen 

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich tijdens het verblijf gedurende de Ontmoeting zullen gedragen 

zoals dat van een gast verwacht mag worden. De deelnemer zal zich houden aan de aanwijzingen van de door 

IDZO aangewezen begeleiders.  

6.2 Verbod op gebruik, bezit en handel in drugs 

Het is de deelnemer verboden om in de periode waarin wordt deelgenomen aan de Ontmoeting drugs te 

gebruiken, in het bezit van drugs te zijn of daarmee te handelen.  

6.3 Verbod op overmatig gebruik alcohol 

De deelnemer zal geen of slechts met mate alcohol gebruiken. 



 

  . IDZO - Stichting Ideële Zingevingsontmoetingen . Het Burkink 17, 7231 NM  Warnsveld . idzo.eu . info@idzo.eu . 

. Rek. nr.: IBAN: NL46TRIO0254642349, BIC: TRIONL2U, t.n.v. Stichting IDZO te Warnsveld . K.v.K. nr.: 54263700. 

 

7. Minderjarig 

Minderjarige deelnemers dienen toestemming te hebben van een ouder of voogd. De ouder/voogd stemt toe 

met deelname van de minderjarige deelnemer door de aanbetaling voor deelname over te maken vanaf 

zijn/haar rekening.  

 

8. Uitsluiting van deelname 

Bij niet of onvolledige betaling zoals beschreven in artikel 1 of het niet naleven van artikel 3 t/m 7 erkent de 

deelnemer de bevoegdheid van IDZO om de deelnemer hierop te corrigeren en in het uiterste geval de 

verdere deelname aan de Ontmoeting te ontzeggen. Gevolgen van dit besluit, bijvoorbeeld organiseren van 

vervroegd vervoer naar huis, zijn voor verantwoordelijkheid van de deelnemer. In bovengenoemde gevallen 

zal er geen restitutie plaatsvinden van de bedragen die al zijn overgemaakt voor de betreffende deelname. 

 

9. Vrijwaring van aansprakelijkheid 

De deelnemer vrijwaart IDZO en de hun ondersteunende begeleiders voor alle aansprakelijkheid voor 

eventuele schade die de deelnemer zou kunnen lijden tijdens of ten gevolge van de deelname aan de 

Ontmoeting. 

 

10. Minimum deelname 

IDZO heeft het recht om de Ontmoeting te annuleren indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het  

vereiste minimum aantal van 10 deelnemers. Er zal, indien mogelijk, een passend alternatief worden 

aangeboden. Indien het vastgesteld minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, worden de deelnemers 

uiterlijk 4 weken voor vertrek hierover geïnformeerd.  

 

11. Gewichtige omstandigheden 

IDZO heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige 

omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van 

IDZO aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In geval van wijziging doet IDZO de 

deelnemer een alternatief aanbod, tenzij de oorzaak van de wijziging de deelnemer toe te rekenen is. 

 

 

 
 

 


