
 

algemene voorwaarden   

Near East Ministry Reveilweken 2018  

  

1. algemeen  
1. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier gaat de deelnemer akkoord met de ‘Algemene voorwaarden NEM Reveilweken 

2018’.  

2. aanmelding  
1. Een aanmeldingsformulier is ondertekend als het vakje ‘Ik ga akkoord met de voorwaarden’ is aangevinkt.  

2. De datum van aanmelding is de datum dat het bericht op de NEM server binnenkomt.  

3. Een aanmelding vóór 1 juni 2018 (1 maart voor Mini‐Reveilweek) is pas definitief als het inschrijfgeld van € 50,‐ per persoon (€ 35,‐ 

voor Mini‐Reveilweek) binnen twee weken na de datum van aanmelding op onze rekening is bijgeschreven. 4. Indien het 

inschrijfgeld niet of niet volledig binnen de gestelde termijn is bijgeschreven op onze rekening, dan wordt de aanmelding als zijnde 

geannuleerd beschouwd.  

5. Een aanmelding vanaf 1 juni 2018 (1 maart voor Mini‐Reveilweek) is pas definitief als het gehele bedrag op onze rekening is 

bijgeschreven.  

6. De uiterste datum van aanmelden is 1 juli 2018 (8 april voor Mini‐Reveilweek).  

7. Aanmeldingen worden op volgorde van datum aanmelden verwerkt.  

8. Indien een accommodatie is volgeboekt, wordt de aanmelder hiervan op de hoogte gesteld en wordt in overleg besloten om de 

aanmelding kosteloos te annuleren dan wel de aanmelding om te boeken naar een andere accommodatie.  

3. betaling  
1. Het volledige deelnemersbedrag dient uiterlijk 23 mei 2018 (13 april voor Mini‐Reveilweek) op onze rekening te zijn 

bijgeschreven. Indien het bedrag op die datum niet volledig is bijgeschreven, wordt de aanmelding met in achtneming van de 

annuleringsvoorwaarden als geannuleerd zijnde beschouwd.  

2. Betaling restantbedrag per 23 mei (13 april voor Mini‐Reveilweek) kan geschieden middels een machtiging tot een 

eenmalige incasso of per overschrijving. Betaling à contant is bij uitzondering mogelijk en uitsluitend op ons kantoor.  

4. kortingsregelingen  
1. Voor gezinnen met drie of meer kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 17 jaar is een kinderkorting van € 15,‐ (€ 7,50 voor 

Mini‐Reveilweek) vanaf het derde kind mogelijk. Indien men van deze korting gebruik wenst te maken, dan dient dit te worden 

aangegeven door middel van het aanvinken van het betreffende vakje op het aanmeldingsformulier. De korting wordt dan op de 

factuur in mindering gebracht.  

2. Voor kinder‐ en tienerwerkers is een korting mogelijk van maximaal € 100,00 (Mini‐Reveilweek) of € 150,00 (Reveilweek 2 

en 3) of € 170,00 (Reveilweek 1, Kroeze Danne).  

a. De korting wordt gegeven als de kinder‐ of tienerwerker door de coördinator(en) als zodanig voor die functie is aangewezen en 

geregistreerd.  

b. Kinderwerkers die worden ingezet tijdens het gehele programma ontvangen de maximale korting.  

c. In andere gevallen wordt 50% van de maximale korting toegekend.  

d. Indien men van deze korting gebruik wenst te maken, dan dient dit te worden aangegeven door middel van het aanvinken van het 

betreffende vakje op het aanmeldingsformulier. LET OP: In de bevestigingsmail die je ontvangt zijn kortingen nog niet verrekend. 

Kortingen worden op kantoor verwerkt en staan in de factuur die je ontvangt van kantoor. 3. Voor vrijwilligers die in hetzelfde jaar 

tijdens meerdere weken een taak uitoefenen is er een kortingsregel dat de conferentiekosten van de Reveilweek waarin voor de 

2e maal een taak wordt uitgevoerd in mindering kunnen worden gebracht. Indien men van deze korting gebruik wenst te maken, 

dan dient dit te worden aangegeven door middel van het aanvinken van het betreffende vakje op het aanmeldingsformulier.  

4. Voor de zomer‐Reveilweken geldt een korting van €10,‐ per volwassene bij opgave vóór 1 mei 2018.  

5. De korting wordt op de factuur in mindering gebracht.  

5. annulering  
1. Annuleringen zijn uitsluitend schriftelijk of per e‐mail mogelijk.  

2. Bij annuleren vóór 1 mei 2018 (1 maart bij Mini‐Reveilweek) brengen wij € 50,‐ (€ 35 voor Mini‐Reveilweek)  

3. Bij annuleren vóór 1 juni 2018 (8 april bij Mini‐Reveilweek) brengen wij 50% van de totaalsom in rekening.  

4. Bij annuleren ná 1 juni 2018 (8 april bij Mini‐Reveilweek) brengen wij 75% van de totaalsom in rekening. * * * * Denkt u zelf aan 

een annuleringsverzekering? Deze is niet meer via de NEM af te sluiten! * * * *  

De Reveilweken zijn conferenties van de Near East Ministry waar kinderen, tieners en volwassenen nieuwe inspiratie ontvangen op gebied van geloven, kerk 
zijn & missions. Reveilactiviteiten roepen op om te leven tot zegen voor Israël, Nederland en het Midden-Oosten.  



 

 

 

6. wijzigingen  
1. Wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk of via e‐mail worden doorgegeven.  

2. Indien de wijziging de logiesvorm of de cateringvorm betreft, dan zijn wij genoodzaakt hier € 15,00 administratiekosten per 

wijziging/reservering voor in rekening te brengen. Indien de wijziging een meerprijs tot resultaat heeft, dan wordt deze wijziging 

alleen doorgevoerd indien binnen 7 dagen de meerprijs verhoogd met de administratiekosten op onze rekening is bijgeschreven. 

Indien de wijziging een minderprijs tot resultaat heeft, dan wordt deze, samen met de administratiekosten met de factuur 

verrekend.  

3. Wijzigingen kunnen worden doorgevoerd tot 1 juli 2018. Na die datum zijn wijzigingen niet meer mogelijk.  

7. vrijwilligersfuncties  
1. Aanmeldingen voor vrijwilligersfuncties worden door het NEM‐kantoor geadministreerd. Na controle worden de namen 

doorgegeven aan de coördinatoren van de betreffende werkgebieden (groepsleider, gebedswacht, praktisch werker etc.).  

De coördinatoren zijn eindverantwoordelijk voor de acceptatie en de inzet.  

2. Zodra een functietoewijzing definitief is, ontvangt de deelnemer hiervan een bevestiging, indien er geen functietoewijzing kan 

plaatsvinden, dan wordt de betrokkene hiervan op de hoogte gesteld.  

3. Aan de opgave op het aanmeldingsformulier kunnen geen rechten worden ontleend.  

8. aanvullende voorwaarden voor potentiële kinder- en tienerwerkers  
1. Potentiële kinder‐ en tienerwerkers zijn vrijgesteld van de betaling van inschrijfgeld, tenzij de coördinator van het kinder 

respectievelijk het tienerwerk besluit dat er geen gebruik gemaakt zal gaan worden van de aangeboden diensten. 2. Indien er door 

de NEM geen gebruik gemaakt wordt van de aangeboden diensten als kinder‐ of tienerwerker, dan wordt de aanmelding voorlopig 

als een reguliere aanmelding beschouwd en krijgt de deelnemer de mogelijkheid binnen 2 weken na deze mededeling de 

aanmelding kosteloos te annuleren of het inschrijfgeld alsnog te laten bijschrijven op onze rekening.  

9. overige voorwaarden  
1. Behoudens vegetarische maaltijden is het om organisatorische redenen niet mogelijk om rekening te houden met andere diëten. 

Je kunt in het veld ‘bijzonderheden’ aangeven wie vegetarische maaltijden wenst.  

2. Alle maaltijden houdt in: ‘s morgens een ontbijt, ‘s middags een warme maaltijd en ’s avonds een broodmaaltijd.  

3. Behalve hulp‐ en blindengeleidehonden zijn huisdieren NIET toegestaan op het terrein tijdens de Reveilweek!  

4. Tieners en volwassenen die van maaltijden gebruik maken worden ingepland voor corveediensten!  

10. van deelnemers wordt verwacht dat zij het fundament  en de 

omgangsregels van de Reveilweken onderschrijven:  

Het fundament van de Reveilweken:  

• Geloof in Jezus de Messias als de enige weg tot God de Vader;  

• Overtuiging van de noodzaak voor vervulling met de Heilige Geest om Jezus te kunnen volgen;  

• Geloof in Gods trouw aan het volk Israël en zijn liefde voor alle volken   

En zo willen wij met elkaar omgaan:  

• Met respect voor elkaars geloofsbeleving en kerk;  

• Met geduld en ruimte voor groei naar het beeld van Jezus;  

• Met liefdevolle belangstelling én met respect voor de grenzen van de ander. En verder: de Reveilweek is een alcohol‐ en drugsvrije 

conferentie.  

11. aanvullende voorwaarden voor kampeerders op het NEM-terrein  
In verband met de krappe beschikbare ruimte op het NEM‐terrein, de toegenomen omvang van de gebruikte kampeermiddelen en de 

wens om gebruik te maken van meerdere kampeermiddelen per gezin, is de NEM genoodzaakt om een strakker beleid te voeren op 

het gebied van de door de deelnemers in te zetten kampeermiddelen. Dit heeft de volgende regels tot gevolg:  

1. Deelnemer is verplicht op te geven met welke kampeermiddelen hij of zij het NEM‐terrein zal betreden.  

2. Het is niet toegestaan om andere dan de opgegeven kampeermiddelen gedurende de Reveilweek in te zetten.  

3. Per aanmelding mogen maximaal 2 bijzettentjes worden ingezet.  

4. De beheerder of de door hem daartoe aangewezen persoon bepaalt de locatie waar de kampeermiddelen kunnen en mogen 

worden geplaatst.  

5. Bij het gebruik van elektriciteit dient u strikt de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.  

De Reveilweken zijn conferenties van de Near East Ministry waar kinderen, tieners en volwassenen nieuwe inspiratie ontvangen op gebied van geloven, kerk 
zijn & missions. Reveilactiviteiten roepen op om te leven tot zegen voor Israël, Nederland en het Midden-Oosten.  


