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Gedrags- en huisregels
De volgende (gedrags)regels van toepassing:
1. Deelname aan een aantal onderdelen van het programma is verplicht. Wanneer er een vrije
keuze is voor deelname zal dit nadrukkelijk worden gevraagd of je hierbij aan wil sluiten.
2. Op het moment dat je verwacht wordt op een afgesproken plaats te zijn, zorg je ervoor dat
je hier tijdig bent.
3. Je blijft als groep(je) bij elkaar, tenzij de reisleiding dit anders organiseert. Het is niet
toegestaan om als enige ergens achter te blijven.
4. Je bent op eigen risico mee en als er iets gebeurt ben je zelf aansprakelijk m.b.t. de
verzekering. Om die reden geven wij het advies om, indien je dit niet hebt, een annulerings-,
WA- en reisverzekering af te sluiten. Wij zullen je niet verplichten dit te doen, het blijft je
eigen keuze.
5. Eigen alcoholische dranken mogen niet meegenomen worden i.v.m. de policy van het hostel.
Wordt dit gevonden zal het worden bewaard bij de receptie.
De (huis)regels met betrekking tot/van het hostel:
1. Het is verboden om in het hostel (en dus ook op de kamer) te roken of alcoholische dranken
te gebruiken.
2. Het maken van lawaai op de kamers, zodat anderen hier hinder van ondervinden, is niet
toegestaan. Om die reden heeft het hostel dan ook de policy dat er geen (muziek)boxjes zijn
toegestaan in het hostel.
3. Je houdt je aan de voorschriften die door de reisleiding wordt gegeven met betrekking tot
het tijdstip waarop er stilte moet zijn op de kamer en in het hostel (23:00 uur).
4. Het is niet toegestaan meubilair van het hostel te verplaatsen.
5. Je zorgt ervoor dat de kamer in het hostel schoongehouden wordt.
6. Indien er schade wordt aangericht of als je een sleutel kwijtraakt, meld je dit bij de
reisleiding. Je draagt hiervoor zelf de kosten.
7. Met de sleutels kan je op ieder moment het hostel binnen. Bagage kan in kluisjes worden
opgeslagen.
Geen formele regels, wel twee vriendelijke verzoeken:
1. We gaan er vanuit dat iedereen zich gewoon netjes gedraagt :)
2. Het wordt door de reisleiding op prijs gesteld dat je te allen tijde bereikbaar blijft.
Bij overtreding van de regels zijn de reisleiders bevoegd sancties op te leggen. Dit is beschreven op de
volgende pagina.
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Sancties
In geval van ernstige opzettelijke misdragingen, die de sfeer in de groep in ongunstige zin aantasten,
zal de reisleiding zich ter plaatse over passende maatregelen beraden. Tot de mogelijke maatregelen
behoort het ontzeggen van verdere deelname aan de reis. Kosten die voortvloeien uit wangedrag
(ook extra reiskosten) zijn voor rekening van de betrokkene. De reisleiding probeert de begeleiding
en toezicht zo optimaal mogelijk te laten zijn. De reisleiding neemt echter geen verantwoordelijkheid
voor leden die zich willens en wetens onttrekken aan afspraken en regels, en eventueel met
onaangename gevolgen van dat gedrag te maken krijgen. Meegaan betekent dat deze
uitgangspunten door leden onderschreven worden. In uiterste instantie kan het lid op eigen kosten
huiswaarts worden gestuurd. Dit wordt alleen gedaan na voorafgaand telefonisch contact met
betreffende In Case of Emergency (ICE) contactpersoon die is opgegeven bij inschrijving.
De reisleiding bestaat uit:
Koen Dierssen
Denise Nijhuis
Iris Reinders
Esmée Kooy
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