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CURSUSVOORWAARDEN TEN BEHOEVE VAN SKIEN IN NEDERLAND 
VAN DE VERENIGING VAN GEHANDICAPTE WINTERSPORTERS 
 
ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 
Artikel 1, lid 1 
In deze cursusvoorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Vereniging: De Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (hierna: VGW). 
b. Cursusovereenkomst: de overeenkomst waarbij de VGW zich jegens potentiële 
cursisten verbindt tot het verschaffen van een door de VGW aangeboden cursus op een 
skibaan in Nederland. 
c. Cursist: het lid van de vereniging dat op grond van een overeenkomst deelneemt aan 
een door de VGW georganiseerde cursus. Voor het gemak wordt deze cursist in deze 
cursusvoorwaarden in de manlijke vorm gezet, maar natuurlijk kan deze ook een andere 
sekse hebben. 
d. Cursus: de door de VGW georganiseerde cursus die wordt gegeven, welke valt binnen 
de doelstellingen van de VGW en voldoet aan de volgende voorwaarden: 
Inschrijving voor de cursus staat open voor leden van de VGW; de mogelijkheid tot 
inschrijving wordt aangekondigd via de gangbare VGW-media; binnen de 
verenigingsbegroting is een budget voor de cursus opgenomen; betaling van het 
cursusgeld en financiële verantwoording vindt plaats via de VGW. 
e. Coördinator: een binnen de VGW aangewezen persoon die is belast met, c.q. 
verantwoordelijk wordt gehouden voor de organisatie van de cursus, zoals bedoeld in 
Artikel 1.1.d. van deze cursusvoorwaarden. 
f. Skileraar: een binnen de VGW aangewezen persoon die is belast met, c.q. 
verantwoordelijk wordt gehouden voor het geven van de cursus. 
g. Begeleider: een binnen de VGW aangewezen persoon die is belast met, c.q. 
verantwoordelijk wordt gehouden voor het ondersteunen van de skileraar bij het geven 
van de cursus. 
h. Einddatum inschrijving: de uiterste datum waarop een deelnameformulier voor een 
cursus kan worden ingeleverd bij het secretariaat van de VGW. 
i. De cursusduur bedraagt in principe 5 dagdelen. Bij uitzondering kan het VGW-bestuur 
deze cursusduur aanpassen. (Zie ook artikel 2.2) 
Artikel 1, lid 2 
De in artikel 1, lid 1 genoemde personen, te weten; cursist, skileraar, begeleider en 
coördinator zijn lid van de VGW. 
 
ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST 
Artikel 2, lid 1 
De overeenkomst komt tot stand door bevestiging van deelname door de coördinator, na 
correcte inschrijving door de cursist. 
Genoemde inschrijving door de cursist wordt verondersteld te hebben plaatsgehad door 
het invullen en opsturen van het deelnameformulier, welke aansluitend door het 
secretariaat van de VGW is ontvangen. 
Artikel 2, lid 2 
De VGW heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien 
het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal. Een opzegging op 
deze grond dient uiterlijk een maand voor de geplande aanvangsdatum en schriftelijk te 
geschieden. 
Artikel 2, lid 3 
a. De cursist verstrekt desgevraagd de VGW voor, of uiterlijk bij, het sluiten van de 
overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf die van belang kunnen zijn voor het sluiten 
of de uitvoering van de overeenkomst. 
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b. Indien hij in deze informatieplicht te kort schiet, en dit tot gevolg heeft dat deze cursist 
door de VGW van (verdere) deelname van de cursus wordt uitgesloten, geldt het 
gestelde in art 7 lid 4. 
Artikel 2, lid 4 
a. Degene die namens of ten behoeve van een cursist een overeenkomst aangaat (de 
aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst 
voortvloeien. 
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de cursist enerzijds en de VGW 
anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. 
 
ARTIKEL 3 BETALING 
Artikel 3, lid 1 
Betaling van het cursusgeld geschiedt na totstandkoming van de overeenkomst, zo 
mogelijk via automatische incasso. Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt, dient 
de betaling uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus door de penningmeester 
van de VGW ontvangen te zijn. 
Artikel 3, lid 2 
Bij niet tijdige betaling is de cursist in verzuim. Hij wordt daardoor of namens de VGW 
schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde 
bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de 
overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De VGW heeft het 
recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat 
geval zijn de bepalingen van artikel 6 van toepassing en worden de reeds betaalde 
gelden met de annuleringsgelden verrekend. 
 
ARTIKEL 4 CURSUSGELD 
Artikel 4, lid 1 
Het gepubliceerde cursusgeld geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. 
Artikel 4, lid 2 
Het gepubliceerde cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de VGW, 
tijdens een in het voorjaar gehouden bestuursvergadering. 
 
ARTIKEL 5 INFORMATIE 
Artikel 5, lid 1 
Indien de cursist de cursus niet kan afmaken wegens het ontbreken van gegevens zoals 
gesteld in artikel 2 lid 3, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn 
rekening, tenzij het ontbreken daarvan aan de VGW kan worden toegerekend. 
 
ARTIKEL 6 ANNULERING DOOR DE CURSIST 
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn de volgende kosten verschuldigd: 
a. bij annulering vóór einddatum inschrijving: geen kosten; 
b. bij annulering na einddatum inschrijving: het volledige cursusgeld. 
 
ARTIKEL 7 RECHTEN EN PLICHTEN 
Artikel 7 lid 1 
De VGW heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens onvoorziene 
omstandigheden en situaties van overmacht. 
Artikel 7 lid 2 
Onder onvoorziene omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige 
aard zijn dat verdere gebondenheid van de VGW aan de overeenkomst in redelijkheid 
niet kan worden gevergd. Hieronder wordt in het bijzonder verstaan de omstandigheid 
zoals beschreven in artikel 2 lid 2. 
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Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die 
onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen 
ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 
Artikel 7, lid 4 
Indien de oorzaak, zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 t/m 3, aan de cursist is toe te rekenen, 
is de VGW tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat 
redelijkerwijs van de VGW kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor 
rekening van de cursist. 
Artikel 7, lid 5 
Indien de VGW jegens de cursist aansprakelijk is voor derving van cursusgenot, 
bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de cursussom. 
Artikel 7, lid 6 
De VGW verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig de 
verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag 
hebben. 
Artikel 7, lid 7 
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de 
aansprakelijkheid van de VGW voor schade aan de cursist beperkt tot ten hoogste 
driemaal het cursusgeld, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de VGW. In dat 
geval is de aansprakelijkheid van de VGW onbeperkt. 
Artikel 7, lid 8 
De cursist is verplicht tot naleving van de door de VGW opgestelde cursusvoorwaarden, 
en is aansprakelijk voor onverhoopt veroorzaakte schade. 
Artikel 7, lid 9 
a. De cursist die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede 
uitvoering van een cursus daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden 
bemoeilijkt, kan door de VGW van (voortzetting van) de cursus worden uitgesloten, 
indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt 
nagekomen. 
b. Alle uit artikel 7, lid 9a voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist, 
indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. 
Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de deelnemer niet kan worden 
toegerekend, wordt hem restitutie van het cursusgeld of een gedeelte daarvan verleend. 
 
ARTIKEL 8 KLACHTEN 
De ‘klachtenregeling VGW’ is van toepassing op deze cursusvoorwaarden. 
 
ARTIKEL 9 VERZEKERINGEN 
Artikel 9, lid 1 
a. De cursist is verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering die de 
cursusactiviteiten dekt. 
b. Coördinator(s), skileraren en begeleiders vallen onder een collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering, afgesloten door de VGW. 
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