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Algemene voorwaarden  
schooluitjes 
I N  HE T K O RT  

• Voor groepen van 25 tot 35 kinderen, van groep 1 t/m 8. 

• Kies 1 of meer activiteiten uit het aanbod. Elke activiteit duurt 1,5 tot 2 uur.  

• Eigen begeleiders kunnen (tot een maximum van 9) gratis meedoen. Per vier kinderen 
is één begeleidende ouder nodig. Het Dijkmagazijn zorgt voor 1 begeleider. 

• Per dagdeel kunnen we 1 activiteit voor 1 groep begeleiden.  

U ITD AGEND OF  GE VA A RL I J K ?  

Veiligheid is belangrijk en een gedeelde verantwoordelijkheid voor Het Dijkmagazijn en de 

deelnemers. Bij ontvangst van een groep krijgen kinderen en ouders/leerkrachten vooraf 

korte en duidelijke uitleg over de mogelijke risico’s van de Waal (niet in het water of op de 

kribben), de grazers (afstand houden) en open vuur (geen nylon kleding, geen blote voeten, 

niet lopen met brandend hout). Daarbij speciale aandacht voor de verantwoordelijkheden 

voor zichzelf én voor elkaar. 

Begeleiders van Het Dijkmagazijn houden toezicht op de veiligheid, maar de activiteit blijft 

vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. Ervaring leert dat kinderen hun 

verantwoordelijkheden zorgvuldig hanteren als ze geïnformeerd zijn over risico’s en er geen 

prestatiedruk is. 

G OED - WE ER G AR ANT I E  

Voor een succesvolle dag is goed weer belangrijk. Ook bij minder mooi weer vermaken 

kinderen zich uitstekend op het Waalstrand. Maar wordt het te bar en te boos, dan kunt u de 

dag voordien (tot uiterlijk 12.00 uur) kosteloos de boeking verplaatsen of annuleren.  

Bij erg slecht weer of gevaarlijke situaties door overmacht stoppen de begeleiders van Het 

Dijkmagazijn de activiteiten. In dat geval krijgt u restitutie voor niet uitgevoerde onderdelen. 

PERSOONSGEGEVENS 

Het Dijkmagazijn respecteert uw privacy. Onder persoonlijke informatie verstaan wij alle 

informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De persoonsgegevens worden door Het 

Dijkmagazijn in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere 

deelnemer op bescherming van zijn of haar privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze 

verwerkt. Uitsluitend met het doel om de inschrijving van en deelname aan de activiteit te 

bevorderen. De persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt.  
 

 


