Voor bepaalde evenementen/workshops etc die door de vereniging worden
georganiseerd zijn voorwaarden van toepassing. Voordat u zich inschrijft dient
u notie te nemen van deze voorwaarden.

Voorwaarden voor kinderopvang tijdens de Landelijke dag
van de Nederlandse Phenylketonurie Vereniging:
De Nederlandse Phenylketonurie Vereniging (N.P.K.U.V.) is op geen enkele wijze
verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (onder welke
schade vormen ook wordt begrepen lichamelijk of psychisch letsel) opgelopen in
relatie tot deelname aan- of organisatie van de kinderopvang tijdens de landelijke dag
van de N.P.K.U.V. op 8 september 2018, behoudens wanneer en voor zover
aannemelijk kan worden gemaakt dat de schade is ontstaan door opzet of grove
schuld van de N.P.K.U.V., in welk geval een eventuele verplichting tot vergoeding van
schade van de N.P.K.U.V. beperkt is tot een eventuele verzekeringsuitkering van de
N.P.K.U.V. of, als de schade niet door een verzekering van de N.P.K.U.V. gedekt
wordt, tot een eenmalig bedrag ad € 750,--.
Indien en voor zover er toch, in weerwil van de vorige alinea, eerste zin, toch (andere
of hogere) aanspraken ontstaan, doen ouders/verzorgers van van deelnemende
kinderen aan de kinderopvang hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van
die aanspraken.
Deelnemers, vrijwilligers en ouders/voogden verklaren bij inschrijving akkoord te
gaan met bovenstaande.

Voorwaarden voor kinderprogramma (4-16 jaar) tijdens de
Landelijke dag van de Nederlandse Phenylketonurie
Vereniging:
De Nederlandse Phenylketonurie Vereniging (N.P.K.U.V.) is op geen enkele wijze
verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (onder welke
schade vormen ook wordt begrepen lichamelijk of psychisch letsel) opgelopen in
relatie tot deelname aan- of organisatie van het kinderprogramma voor de jeugd
tijdens de landelijke dag van de N.P.K.U.V. op 8 september 2018, behoudens wanneer
en voor zover aannemelijk kan worden gemaakt dat de schade is ontstaan door opzet
of grove schuld van de N.P.K.U.V., in welk geval een eventuele verplichting tot
vergoeding van schade van de N.P.K.U.V. beperkt is tot een eventuele
verzekeringsuitkering van de N.P.K.U.V. of, als de schade niet door een verzekering
van de N.P.K.U.V. gedekt wordt, tot een eenmalig bedrag ad € 750,--.
Indien en voor zover er toch, in weerwil van de vorige alinea, eerste zin, toch (andere
of hogere) aanspraken ontstaan, doen ouders/verzorgers hierbij onherroepelijk en
onvoorwaardelijk afstand van die aanspraken.
Deelnemers, vrijwilligers en ouders/voogden verklaren bij inschrijving akkoord te
gaan met bovenstaande.

Voorwaarden voor deelname aan het PKU Jeugdweekend en
PKU ouderen-weekend
Inschrijven voor het PKU weekenden (Jeugdweekend en ouderenweekend) kan
uitsluitend en alleen geschieden indien de inschrijver akkoord is met onderstaande
voorwaarden voor deelname:
De Nederlandse Phenylketonurie Vereniging (N.P.K.U.V.) is op geen enkele wijze
verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (onder welke
schade vormen ook wordt begrepen lichamelijk of psychisch letsel) opgelopen in
relatie tot deelname aan- of organisatie van het PKU weekend van de N.P.K.U.V.,
behoudens wanneer en voor zover aannemelijk kan worden gemaakt dat de schade is
ontstaan door opzet of grove schuld van de N.P.K.U.V., in welk geval een eventuele
verplichting tot vergoeding van schade van de N.P.K.U.V. beperkt is tot een eventuele
verzekeringsuitkering van de N.P.K.U.V. of, als de schade niet door een verzekering
van de N.P.K.U.V. gedekt wordt, tot een eenmalig bedrag ad € 750,--.
Indien en voor zover er toch, in weerwil van de vorige alinea, eerste zin, toch (andere
of hogere) aanspraken ontstaan, doen de inschrijver en deelnemer hierbij
onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van die aanspraken.
Inschrijver, deelnemer(s), vrijwilligers en ouders/voogden verklaren bij inschrijving
akkoord te gaan met bovenstaande.

