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 Inschrijfformulier Xplore 2020 
 

I. Informatie over de leerling(e) 

 

Achternaam:   

   

Voornamen:   

(zoals in paspoort vermeld)   

   

Roepnaam:   

   

Geboortedatum en –plaats:   

   

Adres en huisnummer:   

   

Postcode en plaats:   

   

Telefoonnummer:   

   

E-mailadres:   

   

Paspoortnummer:   

   

Paspoort geldig tot:   

   

Leerling(e) van school/college:   

   

Schrijft zich in voor het  

Xploreproject naar:  

 

 

 

 

 

Indien de leerling(e) op het moment van tekenen jonger is dan 18 jaar, wordt dit formulier 

eveneens door beide ouders of verzorgers voor akkoord ondertekend.  

 

II. Verwerking van persoonsgegevens  

Zowel de leerling(e) geeft, als diens ouders/verzorgers geven, met ondertekening van dit 

formulier toestemming voor de volgende verwerkingen van diens persoonsgegevens. 

Stichting Global Exploration, hierna: “SGE”, mag*: 

 

1.   persoonsgegevens van de leerling(e) gebruiken voor de uitvoering van het project en mag 

deze verstrekken aan begeleiding, medeleerlingen, ouders, school en personen/ 

organisaties met wie SGE een samenwerkingsverband heeft of zal hebben; 

2.   medische gegevens van de leerling(e) verstrekken aan de medisch begeleider van de groep 

en Ease Travel Clinic; 

3.   beeldmateriaal van de leerling(e) gebruiken voor interne doeleinden binnen de groep, zoals 

in Mijn SGE, een groepsapp, smoelen-/reisboek of verslaglegging aan Xplore: 

4.  beeldmateriaal van de leerling(e) gebruiken voor externe doeleinden, zoals informatie-

folders en het jaarboek, presentaties en digitale media, zoals de openbare website 

(www.global-exploration.nl), nieuwsbrieven en sociale-media accounts van SGE; 

5.   de leerling(e) via e-mail benaderen met berichtgeving over SGE. 

Deze toestemming is voor 1, 2 en/of 3 een jaar geldig en voor 4 en/of 5 drie jaar gerekend 

vanaf de ondertekening van dit formulier. Na het verstrijken van deze termijnen worden de 

betreffende persoonsgegevens vernietigd.  

De hiervoor gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

* aankruisen waarvoor toestemming wordt gegeven  

 

III. No SADness 

Zowel de leerling(e) verklaart, als diens ouders/verzorgers verklaren, zich met ondertekening 

van dit formulier bekend en akkoord met de “No SADness”-regels, inhoudende dat de 

leerling(e) gedurende het gehele project geen intieme handelingen zal bedrijven (dus geen 
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Seks), geen Alcohol zal nuttigen en geen Drugs zal gebruiken.  

Deze regels gelden gedurende het gehele project, vanaf het vertrek op school tot de 

terugkomst op school, doch tevens ook in de voorbereiding en afsluiting van de Xplore-

projecten. Indien door begeleiding en/of medeleerlingen wordt geconstateerd dat een 

leerling(e) deze regels overtreedt, kan de begeleiding verschillende sancties treffen, 

bijvoorbeeld het uitsluiten van deze leerling(e) voor een deel van de reis dan wel onmiddellijke 

uitsluiting van deze leerling(e) van het project. De leerling(e) wordt in dat geval op eigen 

kosten c.q. kosten van diens ouders/verzorgers per omgaande terug naar Nederland gestuurd.   

 

IV. Voorwaarden 

Zowel de leerling(e) accepteert, als diens ouders/verzorgers accepteren, de navolgende 

voorwaarden. 

 

A. Het Project en verzekering 

1. De leerling(e) en diens ouders/verzorgers zijn bekend met de opzet van het project, de 

daaruit voortvloeiende trainingen en de uitwerking achteraf (onder meer via de 

presentatie(s) op de ouderavond(en)).  

2. Integraal onderdeel van de overeenkomst met SGE is het “Infoboekje Xplore / SGE 2020: 

Doelstelling en uitvoering van de door SGE geplande projecten, versie 2020-1”.  

Middels ondertekening van dit formulier verklaren de leerling(e) en diens ouders/verzorgers 

dit Infoboekje te hebben ontvangen, met de inhoud ervan bekend te zijn en de inhoud van 

dit Infoboekje te accepteren. 

3. De leerling(e) en diens ouders/verzorgers verplichten zich om ten behoeve van de 

leerling(e) tijdig een reisverzekering voor de gehele reis van drie weken met werelddekking 

af te sluiten, welke reisverzekering ook dekking moet bieden voor lichte werkzaamheden in 

het buitenland. De premie van deze reisverzekering dient tijdig aan de verzekeraar te zijn 

voldaan. Een annuleringsverzekering wordt ten zeerste aanbevolen. Via SGE kunnen deze 

verzekeringen ook worden afgesloten.  

Informeer daartoe tijdig bij SGE naar de mogelijkheden. 

4. De ouders geven toestemming aan de meereizende medisch begeleider, om in medisch 

noodzakelijke of gewenste gevallen, hun zoon/dochter: 

- te voorzien van adequate medicatie, 

- zo nodig een injectie te geven (Epipen), 

- te behandelen middels overige, aan artsen cq. overige medisch begeleiders, 

voorbehouden handelingen. 

 

B. Financiën en annulering 

1. De kosten voor het project per leerling bedragen € 2.700,00.  

Dit bedrag is opgebouwd uit een eigen bijdrage à € 900,00 en een sponsorresultaats-

verplichting à € 1.800,00. 

2. In het Infoboekje is opgenomen welke kosten in het totaalbedrag à € 2.700,00 zijn 

begrepen. Tevens is in het Infoboekje opgenomen welke kosten niet zijn inbegrepen.  

Niet inbegrepen zijn bijvoorbeeld de kosten van noodzakelijke inentingen en een ander 

voorbeeld van niet inbegrepen kosten zijn de kosten voor de verplichte reis- en optionele 

annuleringsverzekering. 

3. De eigen bijdrage à € 900,00 dient uiterlijk op 1 december 2019 te worden voldaan op het 

IBAN-rekeningnummer……………………………………………………… t.n.v. de school: 

………………………………………………………. o.v.v. “Xplore 2020 [Naam Leerling]”.  

Dit bedrag kan ook in termijnen worden voldaan en dient dan in de navolgende termijnen te 

worden voldaan op voormelde bankrekening o.v.v. “Xplore 2020 Termijn [X][Naam 

Leerling]”.: 

 

- 1e termijn à € 300,00: uiterlijk 1 december 2019(inschrijfgeld); 

- 2e termijn à € 300,00: uiterlijk 1 januari 2020 en 

- 3e termijn à € 300,00: uiterlijk 1 april 2020. 

 

4. Naast de eigen bijdrage heeft de leerling(e) een sponsorresultaatsverplichting à  

€ 1.800,00.  

Het door middel van sponsoring bij elkaar gebracht sponsorgeld zal te allen tijde door de 

leerling(e) worden gehouden ten behoeve van het project en zal nimmer toekomen, noch 
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worden geretourneerd, aan de leerling(e), ook niet als deze om welke reden dan ook toch 

niet meer zal deelnemen aan het project.  

5. Het bij elkaar brengen van het sponsorgeldbedrag is een noodzakelijke voorwaarde om deel 

te nemen aan de Xplore-project 2020. 

Het totaalbedrag à € 1.800,00 dient uiterlijk op 1 juni 2020 te zijn voldaan aan de school op 

het in lid 2 omschreven rekeningnummer dan wel rechtstreeks aan SGE op het IBAN-

rekeningnummer ……………………………………………………… t.n.v. Stichting Global Exploration o.v.v. 

“Xplore Sponsorgeld [Naam Leerling]”. 

- 1e termijn à € 450,00: uiterlijk 1 januari 2020; 

- 2e termijn à € 450,00: uiterlijk 1 februari 2020; 

- 3e termijn à € 450,00: uiterlijk 1 april 2020 en 

- 4e termijn à € 450,00: uiterlijk 1 juni 2020 

6. Ingeval van annulering van de deelname van de leerling(e), om welke reden aan ook, heeft 

SGE het recht het navolgende bedrag in rekening te brengen, welk bedrag de leerling(e), 

althans diens ouders/verzorgers, alsdan verschuldigd is aan SGE, ongeacht of de leerling(e) 

het corresponderende bedrag aan sponsorgeld heeft opgehaald: 

   

- bij annulering na inschrijving tot 1 januari 2020:  €    300,00; 

- bij annulering na 1 januari 2020 tot 1 maart 2020:  €    600,00; 

- bij annulering na 1 maart 2020 tot 1 april 2020:  € 1.200,00 en 

- bij annulering na 1 april 2020:     € 2.700,00. 

 

Afhankelijk van de reden voor annulering kan wellicht enige restitutie van de reissom 

plaatsvinden door de verzekeraar, indien een annuleringsverzekering is afgesloten. (let op: 

in geval van verzekering via SGE wordt alleen de eigen bijdrage verzekerd bij annuleren, en 

niet de verplichte sponsorbetaling van € 1.800,-. Deze is niet via SGE te verzekeren) 

7. Overschrijding van een in dit artikel omschreven termijn is fataal, in die zin dat dan sprake 

is van verzuim en SGE vervolgens zelf het recht heeft om de reis van de betreffende 

leerling(e) te annuleren, waarbij hoe dan ook tot het moment van verzuim de in voormeld 

artikellid omschreven bedragen verschuldigd zijn aan SGE.  

8. Indien de leerling(e) het sponsorgeldbedrag à € 1.800,00 niet (geheel) bij elkaar krijgt 

middels sponsoren mag/moet dit met eigen middelen worden aangevuld. 

9. Een verhoging van vluchtprijzen, luchthavenbelasting, brandstoftoeslag en andere niet 

voorziene toeslagen wordt doorberekend naar de deelnemer door een verhoging van de 

eigen bijdrage. Mocht een en ander leiden tot een dreigende uitsluiting van een leerling dan 

zal in overleg met de school naar een oplossing worden gezocht. 

 

C. Aansprakelijkheid en overmacht 

1. SGE is niet gehouden tot enige vergoeding van (gevolg)schade, waaronder begrepen kosten 

en opgelegde boetes, van welke aard dan ook, direct of indirect, aan zaken en/of personen, 

waaronder tevens wordt verstaan de ouders/verzorgers van de leerling(e), tenzij sprake is 

van opzet of grove schuld van SGE. SGE is evenmin aansprakelijk als in de vorige zin 

omschreven voor het handelen en/of nalaten van haar begeleiders of andere personen die 

binnen haar risicosfeer vallen.  

2. SGE is nimmer aansprakelijk voor schade als in het vorige artikellid omschreven als gevolg 

van: 

- overtreding van de “No SADness”-regels door de leerling(e) of ander wangedrag van de 

leerling(e) voorafgaande of tijdens de reis; 

- annulering van de reis; 

- het niet tijdig door de leerling(e) en/of diens ouders/verzorgers voldoen aan de 

verplichtingen zoals in deze overeenkomst omschreven. 

3. Indien en voor zover op SGE enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan 

ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor SGE maximaal 

is verzekerd. 

4. Gepretendeerde vorderingen in verband met enige schade vervallen in ieder geval één jaar 

nadat de schade is ontdekt en binnen dit jaar geen gerechtelijke procedure jegens SGE is 

opgestart.  

5. Indien SGE door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij 

bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele, zonder financiële 

compensatie, op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Onder overmacht wordt 
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onder meer verstaan tekortkomingen van vluchtmaatschappijen, overheidsmaatregelen en 

weersomstandigheden. 

6. Indien SGE door overmacht niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kunnen de 

leerling(e) en/of diens ouders/verzorgers tegenover SGE geen aanspraak maken op 

uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. 

7. Indien de overmacht van blijvende aard is, zulks ter beoordeling van SGE, heeft SGE het 

recht om de overeenkomst te wijzigen of (deels) te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot 

schadevergoeding.  

 

 

Naam leerling:   

Plaats:   Datum:  

 

 

 

  

Handtekening leerling   

 

De ouders/verzorgers van bovenvermelde leerling(e) gaan hierbij akkoord met al het 

voorgaande en geven goedkeuring aan hun zoon of dochter om mee te reizen met het 

Xplore-project naar ………………………………………………  

 

Tevens verklaren zij zich bekend met ontvangst en de inhoud van het Infoboekje en 

verklaren zij zich ook met de inhoud daarvan akkoord. 

 

Naam ouder/ verzorger:   

Plaats:    Datum:  

 

 

 

 

  

Handtekening ouder/verzorger   

 

 

Naam ouder/ verzorger:   

Plaats:    Datum:  

 

 

 

 

 

 

  

Handtekening ouder/verzorger   

 

 

Naam:   

Plaats:   Datum:  

 

 

 

  

Handtekening school   

 

 

Naam:   

Plaats:   Datum:  

 

 

 

 

 

 

 

  

Handtekening Stichting Global Exploration   

 

 


