Algemene voorwaarden Stichting Vogelvrij
Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden, wanneer u zich inschrijft voor één van de
activiteiten van Stichting Vogelvrij of wanneer u een afspraak maakt voor een persoonlijk gesprek.
1. Het Weekend over Pesten
Het Weekend over Pesten wordt door de stichting (enkele keren per jaar) verzorgd voor volwassenen
die in hun jeugd gepest zijn met als doel: ondersteuning bij de verwerking van de ervaringen. Ook is
het mogelijk dat een dergelijk weekend voor jeugd wordt georganiseerd.
Het weekend start doorgaans op vrijdagavond en duurt tot zondag aan het eind van de middag.
Daarbij overnachten de deelnemers op de lokatie. Het is mogelijk dat wat betreft start, tijden en
overnachtingen zo nodig hiervan afgeweken wordt, maar de inhoud van het programma is dan gelijk
aan de originele weekenden. Wanneer dit laatste het geval is, wordt dit in de aankondiging van te
voren meteen duidelijk gemaakt. De kosten worden dan op de tijden en wel of niet inclusief
overnachting aangepast. De keuze hiertoe zou kunnen voorkomen vanuit organisatorisch oogpunt. De
voorkeur gaat echter uit naar de originele opzet.
Inschrijving
We vragen u om u bij voorkeur in te schrijven via de website
www.stichtingvogelvrij.nl/weekend/inschrijven, of eventueel via een e-mail aan
inschrijving@StichtingVogelvrij.nl. Kijkt u dan wel even op de website welke gegevens we van u nodig
hebben!
De overeenkomst komt tot stand zodra Stichting Vogelvrij uw inschrijving heeft ontvangen. U
ontvangt daarvan een bevestiging per e-mail.
Vanaf ca. 2 maanden voor aanvang wordt u gevraagd een aanbetaling te doen, zodat we het weekend
kunnen bevestigen bij de lokatie die we daarvoor zullen gebruiken. De rest van de betaling vindt
plaats uiterlijk 2 weken voor aanvang.
Wanneer u binnen die 6 weken, of zelfs binnen de 2 weken voor aanvang inschrijft, dan is het
noodzakelijk dat u zo goed mogelijk voldoet aan de betalingsvoorwaarden door ofwel de aanbetaling,
ofwel het gehele bedrag meteen te voldoen.
Afmelding
Om het weekend te kunnen organiseren moeten wij in staat zijn om 6 weken voor aanvang de lokatie
te bevestigen, waarmee we ons als stichting verplichten tot betaling van de kosten van verblijf aldaar.
Vandaar dat we genoodzaakt zijn tot de volgende voorwaarden wat betreft afmelding:
Afmelding voor het weekend kan tot 6 weken van te voren zonder kosten.
Meldt u onverhoopt af binnen 6 weken voor aanvang, dan zijn wij genoodzaakt om de helft van het
inschrijfgeld voor het weekend in rekening te brengen.
Meldt u onverhoopt af binnen 2 weken voor aanvang, dan zijn wij genoodzaakt het volledige
inschrijfgeld voor het weekend in rekening te brengen.
Het is van groot belang dat u bij afmelding binnen die 6 weken persoonlijk contact opneemt met Joan
Elkerbout: joanelkerbout@vogelvrij.com. Wanneer u dit niet doet, zijn wij sowieso genoodzaakt de
gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.
Betalingsregeling
Wanneer u niet in staat bent om het gehele bedrag in één keer over te maken, neemt u daar dan bij
uw inschrijving meteen contact over op met Joan Elkerbout: joanelkerbout@StichtingVogelvrij.nl.
Samen met u kijkt zij dan naar de mogelijkheden voor een betalingsregeling, waardoor het wel
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haalbaar voor u is. Wij willen graag met u zoeken naar die oplossing die u toch in staat stelt om deel
te nemen!
Bij de betaling van het gehele bedrag in één keer (meteen na de bevestiging van uw inschrijving, en
voordat de 6 weken voor aanvang zijn ingegaan) kunnen wij u een korting geven van 10% op het
totaalbedrag.
Bovenal geldt dat de stichting verwacht dat u zelf verantwoordelijkheid en initiatief neemt om bij
betaalproblemen of de keuze tot afmelding kort van te voren persoonlijk contact met ons op te
nemen om samen te zoeken naar mogelijke oplossingen voor beide partijen. Bij in gebreke blijven van
die verantwoordelijkheid en dit initiatief zijn wij genoodzaakt incasso in werking te stellen.
Tussentijdse beëindiging/onderbreking
Mocht u tijdens het weekend besluiten uw deelname te beëindigen, dan kan er geen sprake zijn van
restitutie. Een onderbreking van het programma is niet wenselijk, gezien het vertrouwelijke karakter
van het weekend. Mocht er echter iets voorvallen vanuit overmacht van ernstige aard, dan is in
overleg met u en de groep uiteraard veel mogelijk.
Annulering onzerzijds
Mochten wij als stichting zelf door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt zijn het weekend te
annuleren, dan wordt het door u betaalde bedrag uiteraard terug overgemaakt aan u. Of,
desgewenst, blijft het staan voor deelname aan het volgende te plannen weekend.
2. Deskundigheidsbevordering over Pesten
De Deskundigheidsbevordering over Pesten wordt door de stichting (enkele keren per jaar) verzorgd
voor hulpverleners, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, pastors, docenten, mentoren, etc.
met als doel: voorlichting geven over de aard van het trauma als gevolg van pesten en handreikingen
hoe adequate hulpverlening en begeleiding te bieden aan cliënten met een dergelijk verleden.
De Deskundigheidsbevordering is een programma van een dag van ca. 10.00-17.00 uur, inclusief
lunch.
Inschrijving
We vragen u om u bij voorkeur in te schrijven via de website www.stichtingvogelvrij.nl/voorhulpverleners/inschrijven-deskundigheidsbevordering, of eventueel via een e-mail aan
inschrijving@StichtingVogelvrij.nl. Kijkt u dan wel even op de website welke gegevens we van u nodig
hebben!
De overeenkomst komt tot stand zodra Stichting Vogelvrij uw inschrijving heeft ontvangen. U
ontvangt daarvan een bevestiging en de factuur per e-mail.
Afmelding
Om organisatorische redenen zijn we genoodzaakt tot de volgende voorwaarden wat betreft
afmelding:
Afmelding voor de Deskundigheidsbevordering kan tot 2 maanden van te voren zonder kosten.
Meldt u onverhoopt af binnen 2 maanden voor aanvang, dan zijn wij genoodzaakt om 50% van het
inschrijfgeld voor de Dekundigheidsbevordering in rekening te brengen.
Meldt u onverhoopt af binnen 3 weken voor aanvang, dan zijn wij genoodzaakt het volledige
inschrijfgeld voor het weekend in rekening te brengen.
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Het is van groot belang dat u bij afmelding binnen 2 maanden voor aanvang persoonlijk contact
opneemt met Joan Elkerbout: joanelkerbout@vogelvrij.com. Wanneer u dit niet doet, zijn wij sowieso
genoodzaakt de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.
Betalingsregeling
Mocht u aanspraak willen maken op een gespreide betalingsregeling, neemt u daar dan bij uw
inschrijving meteen contact over op met Joan Elkerbout: joanelkerbout@StichtingVogelvrij.nl.
Bovenal geldt dat de stichting verwacht dat u zelf verantwoordelijkheid en initiatief neemt om bij
betaalproblemen of de keuze tot afmelding kort van te voren persoonlijk contact met ons op te
nemen om samen te zoeken naar mogelijke oplossingen voor beide partijen. Bij in gebreke blijven van
die verantwoordelijkheid en dit initiatief zijn wij genoodzaakt incasso in werking te stellen.
Tussentijdse beëindiging/onderbreking
Mocht u tijdens de Deskundigheidsbevordering besluiten uw deelname te beëindigen, dan kan er
geen sprake zijn van restitutie.
Annulering onzerzijds
Mochten wij als stichting zelf door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt zijn de
Deskundigheidsbevordering te annuleren, dan wordt het door u betaalde bedrag uiteraard terug
overgemaakt aan u. Of, desgewenst, blijft het staan voor deelname aan de volgende te plannen
Deskundigheidsbevordering.
3. Gesprekken
Om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek kunt u contact met ons opnemen via het
contactformulier op de website www.StichtingVogelvrij.nl, of rechtstreeks via e-mailadres:
contact@StichtingVogelvrij.nl.
Het gesprek vindt plaats in Geldrop of eventueel in Maarssen.
Betaling
De betaling wordt uiterlijk 3 dagen van te voren aan de stichting overgemaakt, of na afspraak ter
plekke contant voldaan.
Afmelding
Bent u onverhoopt verhinderd, dan kan dit kostenloos tot 24 uur van te voren via e-mailadres:
contact@StichtingVogelvrij.nl. Daarna zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen. Neemt u
bij ernstige overmacht even persoonlijk contact op!
4. Bescherming persoonsgegevens
Wij garanderen u dat uw bij ons bekende persoonsgegevens alleen gebruikt zullen worden om u te
blijven informeren over ons aanbod (tenzij u aangeeft daar geen prijs meer op te stellen).
Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt!
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