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Workshop/cursusvoorwaarden
Koppang Camping og Hytteutleie, hierna genaamd Organisator
De partij die deze vliegvis workshop/cursus aanbiedt aan individuen en groepjes personen onder 
de eigen naam. De deelnamekosten voor deze workshop bedragen € 775,- per persoon.

Klant, hierna genaamd Deelnemer
De andere partij die aan het contract deelneemt en als zodanig de voorwaarden en condities van 
de workshop/cursus heeft geaccepteerd. 
In de cursusvoorwaarden is sprake van een vrijblijvend aanbod dat door de organisator kan 
worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld kunnen gebeuren indien de workshop/cursus is volge-
boekt. Wij behouden ons het recht voor om de deelnamesom te wijzigen indien wijzigingen in 
verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen ons daartoe aanleiding geven. 
Onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud van fouten en/of vergissingen; hiervoor kunnen wij 
geen aansprakelijkstelling accepteren. Eventuele fouten of vergissingen dienen als zodanig door 
Deelnemer te worden herkend.

Inschrijvingen
Wij zullen inschrijving UITSLUITEND in behandeling nemen na ontvangst van het door Deelnemer 
geheel ingevulde aanmeldingsformulier. Deelnemer is er van op de hoogte dat met het invullen 
en verzenden van het aanmeldingsformulier hij een overeenkomst met Organisator is aangegaan. 
Deelnemer is aan deze overeenkomst gehouden. Inschrijving van deelnemers geschiedt op 
volgorde van binnenkomst.
Degene die de workshop/cursus bij ons boekt, (ook) voor (één of meer) andere deelnemers, is er 
hoofdelijk aansprakelijk voor, dat alle aangemelde personen volledig voldoen aan hun financiële 
verplichtingen met betrekking tot het verschuldigde cursusgeld. Direct na boeking dient een 
aanbetaling van  50% van het cursusgeld te worden voldaan. De restantbetaling dient uiterlijk 
7 weken voor aanvang van de workshop/cursus in bezit van Organisator te zijn

Aansprakelijkheid Organisator
De organisator kan geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor schade, lichamelijk en/of 
geestelijk letsel, welke toegebracht werd tijdens een door ons georganiseerde workshop/cursus. 
Ook zijn wij nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. De organisator is tevens niet aansprakelijk voor 
overmacht. Onder overmacht worden abnormale en niet te voorziene omstandigheden verstaan, 
waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden.  
Als vanzelfsprekend aanvaarden wij tevens geen aansprakelijkheid voor schade, waarvoor reeds 
aanspraak bestaat op vergoeding uit hoofde van een annulering- en/of reisverzekering. Koppang 
Camping og Hytteutleie kan geen verantwoording nemen voor foto’s, folders of ander voorlicht-
ingsmateriaal, voor zover dit onder verantwoordelijkheid van derden werd uitgegeven.
De deelnemer dient er zich bewust van te zijn, dat vissen in een mogelijk snel stromende rivier 
met keien en/of grindbed, risico’s met zich meebrengt. Wij adviseren daarom nadrukkelijk elke 
deelnemer om een afdoende reis- en ongevallen verzekering af te sluiten.

Annulering door deelnemer
Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
- tot 60 dagen voor de dag van aanvang: 50% van de deelnamesom,
- vanaf de 59e dag (incl.) tot de 35e dag voor de dag van aanvang: 75% van de deelnamesom,
- vanaf de 34e dag (incl.) tot de dag van aanvang:100% van de deelnamesom.
Wanneer door een ingeschreven deelnemer niet wordt voldaan aan onze betalingsvoorwaarden, 
behouden wij ons het recht voor om de inschrijving voor de workshop/cursus, na sommatie, 
te annuleren. Reeds betaalde gelden worden in dat geval niet terugbetaald en alle eventueel 
ontstane kosten worden in rekening gebracht aan de betrokken aangemelde deelnemer.

Annulering door organisator
De organisator doet zijn uiterste best om het benodigde aantal deelnemers te werven. Echter, bij 
onvoldoende belangstelling voor deelname kan de organisatie de workshop/cursus annuleren. 
De deelnamekosten zullen in geval van annulering aan de deelnemer worden terugbetaald, de 
deelnemer heeft daarbij geen recht op enige vorm van compensatie voor reeds gemaakte kosten. 
Ingeval van annulering door onvoldoende deelnemers bieden wij u de mogelijkheid uw inschrij-
ving om te boeken naar een 6-daagse visvakantie, waarbij onderdak en maaltijden conform de 
cursusvoorwaarden zijn inbegrepen.

In de plaatsstelling
Tijdig voor aanvangsdatum van de voorgenomen workshop/cursus kan deelnemer zich laten 
vervangen door een ander persoon. E.e.a. kan gebeuren onder de volgende voorwaarden:
- De andere persoon voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
- het verzoek hiertoe wordt uiterlijk 7 dagen voor aanvang ingediend, dan wel zo tijdig dat alle 

formaliteiten binnen die tijdsduur kunnen worden verricht door organisator,
- de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen 

deze in-de-plaatsstelling.

Informatie
Bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door organisator op de Nederlandse nationaliteit 
afgestemde informatie over paspoorten, visa en eventueel over gezondheidszaken aan deelnemer 
worden verstrekt. Deelnemer zèlf is verantwoordelijk om bij de autoriteiten eventuele aanvul-
lende informatie te verkrijgen en voor vertrek na te gaan of de verkregen informatie intussen niet 
is gewijzigd.

Indien deelnemer de workshop/cursus niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van een 
geldig document, komen de daaraan verbonden gevolgen voor rekening van deelnemer, tenzij 
organisator heeft toegezegd voor het document te zullen zorgdragen. 
Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde reisdocumenten als 
geldig paspoort, eventueel identiteitskaart, eventueel visa, bewijs van inenting en groene kaart.

Inclusief/Exclusief
Hieronder vind u een overzicht om duidelijk te maken wat de vermelde deelnamesom inhoudt. 
De prijzen zijn altijd per persoon, tenzij anders vermeld. 

Inclusief bij deze workshop/cursus
- Elke workshop/cursusdag ontbijt, lunch en diner, vanaf diner op de dag van aankomst 

01/09/2019 t/m ontbijt op zaterdag 07/09/2019. Bij de maaltijden zal koffie, thee en/of  
melk worden geserveerd,

- verblijf met 3 andere deelnemers in een  vier persoons ****hut, met douche, toilet  
en keuken,

- de visvergunning voor het bevissen van de Glomma tussen Atna en Steinvik,
- 6 overnachtingen, 5 dagen technische instructie in bindtechnieken, werptechnieken en praktijk 

vliegvissen op stromend water, onder begeleiding van deskundige instructeurs.

Wat exclusief is tenzij anders vermeld
- De heen en terugreis naar Koppang Camping og Hytteutleie,
- frisdranken en alcoholische dranken,
- bedlinnen (zelf meenemen of te huur à Nkr. 85,- per set),
- eindschoonmaak van de hut.
Dekbedden en kussens zijn in elke hut aanwezig.

Bijkomende kosten
Waar je buiten het cursusgeld op moet rekenen zijn o.a. reiskosten naar de bestemming, visver-
gunningen voor andere rivieren dan de Glomma, uitgaven van persoonlijke aard, bijvoorbeeld op 
terrasjes, in winkels en kosten voor vliegbindmateriaal en vliegvisuitrusting. 

Ga niet onverzekerd op reis!
Tijdens een tocht in heuvels, bergen of langs/in een rivier loop je meer risico dan thuis. Er kan 
bagage kwijtraken, je materiaal kan schade oplopen, of je kunt zelf een ongeluk krijgen of ziek 
worden. Het kan ook de gezondheid van een naast familielid of partner zijn waardoor je de reis 
moet afbreken. Alleen een ziektekostenverzekering is meestal niet voldoende om de hier uit 
voortkomende kosten te dekken. De reisverzekering vergoedt dit soort kosten wel, evenals extra 
reiskosten, onvoorziene uitgaven en reddingskosten en repatriëring bij ernstige ongevallen en 
ziektes. Kontroleer uw reisverzekeing over de dekking of sluit een goede reisverzekering af.

Annuleringsverzekering
Krijg je (kort) voor vertrek een blessure of ongeval, valt het vervoermiddel uit, zijn er familie-
omstandigheden, dan wordt (een deel van) de betaalde reissom vergoed, ook als je de reis halver-
wege moet afbreken. Als extra kun je een “waarnemer” meeverzekeren. Dat kan iedere persoon 
zijn, in zakelijke of privé-sfeer. Dus zowel iemand die je werk overneemt als degene die voor de 
post en de planten zorgt. Valt deze uit (door ziekte, ongeval etc.), dan kun je de reis annuleren en 
worden de kosten vergoed.

Reisverzekering
De Europeesche biedt verschillende reisverzekeringen met extra dekking voor sportvis materialen. 
Informeer hiernaar bij je verzekeringsagent of het assurantiekantoor in de buurt.

Uitvoeren programma
De Organisator spant zich in om naar beste inzicht en vermogen het aangegeven programma uit 
te voeren. Echter, ongunstige weersomstandigheden, hoge waterstanden en andere van buiten 
komende omstandigheden, kunnen de uivoering van het aangegeven programma beïnvloeden.  
De deelnemer is zich hiervan bewust en gaat hiermede akkoord.

Tijdens de workshop bent u verplicht een stevige waadstok bij u te dragen op het 
moment dat u het viswater betreed!

Elke deelnemer heeft kennis genomen van deze voorwaarden en gaat hiermede akkoord.  


