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Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden 
 
1. De aanvraag voor een inzet dient bij voorkeur minimaal 1 maand voor de datum van inzet bij 

de coördinator van de kring binnen te zijn.  

2. De aanvraag zal zo snel mogelijk worden bevestigd of geannuleerd.  

3. Voor ons gehanteerde tarieven zie: lotuskringschagen.nl/gallery/tarieven.pdf. 

4. Inzetten worden aangegaan voor de duur van minimaal twee uur.  

5. Indien het bedrijf of vereniging het wenselijk vindt dat de LOTUSslachtoffer(s) eerder 
aanwezig (moeten) zijn i.v.m. voorbereiding dan wordt deze tijd ook in rekening gebracht. 
NB: de aangevraagde LOTUSslachtoffer(s) zullen proberen minimaal een kwartier voor 
aanvang aanwezig te zijn.  

6. Kan een inzet/oefening vanaf de kant van een bedrijf of vereniging niet doorgaan dan dient 
dit minimaal 48 uur van tevoren bekend te zijn bij de coördinator. Is dit niet het geval dan 
worden de aangevraagde uren toch in rekening gebracht.  

7. In geval van overmacht (ziekte, verkeer en weersomstandigheden) zal er gezocht worden 
naar een oplossing. De kring is niet aansprakelijk voor de eventuele consequenties.  

8. Bij een inzet met minimaal 5 LOTUSslachtoffers zal er een toezichthouder ingezet worden. 
Deze toezichthouder heeft hetzelfde tarief als de LOTUSslachtoffers die ingezet worden. In 
overleg met de kringinstructeur kan hiervan worden afgeweken.  

9. Wij willen u verzoeken om zoveel mogelijk de letsels bij aanvraag te vermelden zodat er extra 
materiaal en kleding meegenomen kan worden die niet tot de standaarduitrusting behoren.  

10. Wij zijn gebonden aan het reglement van Het Oranje Kruis. Zo kan het zijn dat een 
LOTUSslachtoffer een letsel weigert te spelen op grond van eigen veiligheid. Overleg daarom 
met de LOTUSslachtoffer die wordt ingezet wat de mogelijkheden zijn. 

11. Indien u niet tevreden bent over het spel, grime of acteerprestaties van een LOTUSslachtoffer 
dan dient u dit in eerste instantie zelf met hem/haar op te nemen. Ook dient u dit kenbaar te 
maken bij de coördinator, wij willen u wel verzoeken om gegronde en goed onderbouwde 
beweegredenen.  

12. Na de inzet ontvangt u zo snel mogelijk de factuur, deze dient binnen 14 dagen betaald te 
zijn.  

13. Wij proberen altijd een LOTUSslachtoffer in te zetten die het dichtst bij de inzet locatie 
woont. Dit is echter niet bindend. Derhalve aanvaarden wij geen restricties qua km 
vergoedingen, en dienen de gefactureerde reiskosten betaald te worden. 

https://lotuskringschagen.nl/gallery/tarieven.pdf

