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Algemene voorwaarden 
 
Aanmelden 
 
Aanmelden kan alleen digitaal via een aanmeldformulier. Het aanmeldformulier is te downloaden via de website van 

Nationaal Park De Biesbosch: www.np-debiesbosch.nl 

 

 U kunt per aanmeldformulier één groep aanmelden. 

 De aanmeldformulieren worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Wij proberen u op één van de 

voorkeursdata in te plannen. Lukt dit niet dan nemen we contact met u op voor andere mogelijke data. 

 Aanmeldingen voor het najaar raden wij aan vóór 15 september naar ons te versturen. 

 Na inschrijving ontvangt u een bevestiging per e-mail. Geef daarom een geldig e- mailadres op bij 

inschrijving. Zonder schriftelijke bevestiging is het programma niet definitief. 

 
Annuleringen & wijzigingen (data en programma/ activiteit) 
 
Het annuleren of wijzigen van een programma kan alleen schriftelijk of per e-mail. De volgende annulerings- en 
wijzigingsvoorwaarden zijn van toepassing:  
 
Biesbosch Schoolboot, Biesbosch Vaar- en Wandeltocht en Biesbosch Vaartocht: 

 Na ontvangst van de bevestigingsbrief : € 10,00 administratiekosten 

 2 weken voor het programma : 25% van de totale kosten 

 1 week voor het programma : 50% van de totale kosten 

 Op de dag zelf : 100% van de totale kosten 

 
Alle overige programma’s en activiteiten 
 

 Na ontvangst van de bevestigingsbrief : € 10,00 administratiekosten 

 1 week voor het programma : 50% van de totale programmakosten. 

 Op de dag zelf : 100% van de totale programmakosten. 
 
 
Biesboschcentrum Dordrecht kan genoodzaakt zijn (een deel van) uw reservering te annuleren of te wijzigen 
wegens onvoorziene omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden. 

 
Tijdens uw bezoek 
 

 Wij verzoeken u minstens 5 minuten voor aanvang van het programma aanwezig te zijn. Meldt u zich bij 
de informatiebalie van Biesboschcentrum Dordrecht. 

 Docenten en begeleiders blijven gedurende het bezoek bij hun groep en zijn verantwoordelijk voor hun 
leerlingen. 

 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en de Vereniging van Vrijwilligers Hollandse Biesbosch zijn niet 
aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan eigendommen en/of letsel van gasten tijdens deelname aan 
een schoolprogramma. 

 De leerlingen houden rekening met andere bezoekers in het park en zijn voorzichtig met de 
eigendommen van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. 

 Na afloop van uw bezoek worden de gebruikte materialen gecontroleerd op verlies of beschadiging. 
Hieruit voortvloeiende onkosten worden met de factuur verrekend. 

 Afval dient in de aanwezige afvalbakken gedeponeerd te worden of door de leerlingen te worden 
meegenomen. 

 Zorg tijdens de programma’s/activiteiten voor stevig schoeisel en een lange broek in verband met 
brandnetels, distels en muggen. 

 De wandelingen tijdens alle programma’s gaan over onverharde paden. 

 Bij regenachtig weer: zorg voor regenkleding en laarzen. 

 Zorg in de winter voor warme kleding en stevige schoenen. 
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Huren van leskisten en rugzakken 

 

 Bij het huren van een leskist wordt een geldig legitimatiebewijs gevraagd en tekent u een huurcontract. 

 Betaling geschiedt middels een factuur na afloop van de huurperiode. 

 Na het retourneren van de leskist wordt deze gecontroleerd op verlies of beschadiging. Indien hier kosten 

uit voortvloeien, worden deze middels een factuur in rekening gebracht. 

 
Facturering en betaling 

 
Na afloop van het programma of activiteit wordt een factuur ter betaling van de programmakosten verzonden. 
Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden. 

 
Biesbosch schoolgidsen 

 
Alle schoolprogramma’s die het Biesboschcentrum Dordrecht organiseert, worden begeleid door ervaren 

Biesbosch schoolgidsen van de Vereniging Vrijwilligers Hollandse Biesbosch (VVHB). 
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