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Stichting Onefineday 
Claerbeek 41 
8242KG Lelystad 

 

 

PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK PER EMAIL  
 
[Naam] 
t.a.v. mevrouw/de heer [naam] 
[adres] 
[postcode] [plaats] 
 
 
 
Lelystad, ….. [maand] 2016 
 
 
Geachte mevrouw/meneer [naam], 
  
Zoals bekend zet de Stichting One Fine Day (verder de “Stichting”) zich in om een leuke 
educatieve zeilbelevenis te organiseren voor kinderen met een ziekte of beperking. 
Dankzij de inzet van vele donateurs, schippers en de Stichting is het mogelijk om deze 
kinderen een onvergetelijke dag te geven waardoor zij even afstand kunnen nemen van  
dagelijkse moeilijkheden.  
 
De Stichting is voor de dagtochten bemiddelaar tussen schippers en groepen kinderen 
met een ziekte of beperking en hun begeleiders, verder “Groep(en)”. U heeft via onze 
internetsite een aanvraag gedaan voor een dagtocht met een Groep op [datum]. In deze 
opdrachtbevestiging leggen we de uitgangspunten en wederzijdse afspraken vast die 
daarbij gelden. Formeel gesproken is deze brief daarmee een overeenkomst van 
opdracht (art. 7:400 BW) die door ondertekening van u en de Stichting tot stand komt. 
 
Als bijlage bij deze overeenkomst vindt u de bijzondere-, en algemene voorwaarden die 
op de dagtocht van toepassing zijn voor de Stichting, uw Groep en de Deelnemers. 
 
Algemene voorwaarden 
Op alle afspraken met onze Stichting zijn de algemene voorwaarden van toepassing die 
Stichting One Fine Day onder nummer 37097168 heeft gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel Midden-Nederland. Bij deze opdrachtbevestiging wordt tevens een 
exemplaar daarvan gevoegd. Door ondertekening van deze opdrachtbevestiging 
bevestigt de toepasselijkheid daarvan.. 
 
Wij zijn er van overtuigd dat de kinderen (en begeleiders) in uw Groep een bijzondere 
dag gaan beleven en voelen ons vereerd dat u Stichting One Fine Day hiervoor benaderd 
hebt. 
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Met vriendelijke groet, 
 
Stichting One Fine Day 
[naam + functie]      [naam + functie] 
 
 
 
 
Voor akkoord. 
 
 
……………………………………………………  …………………………………………………… 
[naam]      [naam] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  

 Bijzondere voorwaarden voor de Stichting, de Groep en de Deelnemers 

 Algemene Voorwaarden van Stichting One Fine Day 
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Bijzondere voorwaarden voor de Stichting, de Groep en de Deelnemers 
 
Verplichtingen Groep /Deelnemers 
1. Zodra u een Groep via de website van de Stichting heeft aangemeld zal u opgave 

worden gevraagd van eventuele bijzonderheden van de Groep of individuele 
deelnemers. Het is van groot belang voor de schipper om op basis van die informatie 
een inschatting te kunnen maken of zijn schip geschikt is voor een dagtocht met de 
betreffende Groep. De Stichting zal u een bevestiging van de inschrijving sturen. 

2. Indien u binnen 15 dagen geen bevestiging van de Stichting ontvangt of als er 
onjuistheden in de bevestiging staan zal U maximaal 15 dagen voor de geagendeerde 
dagtocht de Stichting daarover informeren. 

3. U zal zorgen voor voldoende begeleiding van de Groep. De bemanning kan 
onmogelijk toezien op alle kinderen en hun begeleiders. Instructies van de schipper 
en/of de bemanning dienen terstond te worden opgevolgd.  

4. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw eigen Groep (kinderen en 
begeleiders).  

5. Voor tot uw Groep behorende deelnemers  dient een deugdelijke W.A. verzekering 
afgesloten te zijn. 

6. U zorgt zelf voor het vervoer van uw Groep naar het schip.  
7. Eventuele afmelding door (de) Groep(sleden) van de dagtocht dient uiterlijk 24 uur 

voordien gedaan te worden.  
8. Alleen serieuze afmeldingen door Groepen kunnen zonder verrekening van onkosten 

worden gehonoreerd.  
9. De mogelijkheid bestaat om een geannuleerde dagtocht naar een andere datum te 

verzetten. Bij annulering door de schipper zal altijd een vervangende datum worden 
vastgesteld (in beginsel binnen 4 weken na de oorspronkelijke datum). 

10. Omdat de Stichting een goede doelen status (ANBI) heeft worden Groepen verzocht 
op hun briefpapier een bedankje mee te nemen. Sponsors van de Stichting stellen 
het zeer op prijs als teken dat de door de Stichting georganiseerde activiteiten door 
de doelgroep gewaardeerd worden. 

11. De Stichting heeft geen (eigen) verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid 
voor de dagtochten, anders dan voor schade veroorzaakt door haar opzet of grove 
schuld. 

 
Verplichtingen Stichting 
12. De Stichting zal binnen 15 dagen na uw aanvraag schriftelijk of per email bevestigen 

of uw verzoek gehonoreerd wordt. 
13. De Stichting zal u daarbij opgave doen waar, wanneer en hoe laat u en de Groep 

aanwezig dienen te zijn. Ook zal de Stichting u een namenlijst sturen van alle 
kinderen + begeleiders die voor de betreffende dagtocht zijn aangemeld (inclusief 
eventuele bijzonderheden). 
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Kosten 
14. Voor de dagtocht en voor de catering worden u geen kosten in rekening gebracht. 
15. Dat is anders bij te late annulering in welke geval partijen met elkaar in overleg zullen  

treden over vergoeding van onkosten. Uitgangspunt daarvoor is een bijdrage in de 
onkosten van  € 5,- per persoon van de aangemelde Groep. 

 
Overige. 
16. De Stichting onderhoudt het contact met U en zal per dagtocht, de naam en 

telefoonnummer van een vast aanspreekpunt van de Stichting geven.  
17. Op uw verzoek kan voor de dagtocht gratis catering ter beschikking worden gesteld. 
 
 
Algemene voorwaarden 
Op alle afspraken met onze Stichting zijn de algemene voorwaarden van toepassing die 
Stichting One Fine Day onder nummer 37097168 heeft gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel Midden-Nederland. Bij deze opdrachtbevestiging wordt tevens een 
exemplaar daarvan gevoegd. Door ondertekening van deze opdrachtbevestiging 
bevestigt de toepasselijkheid daarvan.. 
 


