
VOORWAARDEN DEELNAME KILI-CHALLENGE 2023

Algemeen

1. De reis kost per deelnemer € 3145,-

Inbegrepen in de kosten
● Kick-off (locatie n.t.b.) op 19 maart 2023
● Trainingsweekend bij Mountain Network Ardennen: 3 en 4 juni 2023
● Transfers van en naar Kilimanjaro airport - Arusha (dag 1 en dag 10 in programma)
● Lokaal vervoer Arusha – start/eindpunt beklimming
● Ontbijt en diners in hotel Arusha (vanaf ontbijt op dag 2 t/m ontbijt op dag 10)
● Ontbijt, lunch en diners tijdens beklimming
● Alle lokale permits, vergunningen en toeslagen, waaronder de park fees voor Kilimanjaro National Park

(t.w.v. $968)
● Drie hotelovernachtingen in Arusha o.b.v. 2-persoonskamers
● Zes overnachtingen in koepeltenten tijdens beklimming
● Begeleiding door lokale berggidsen en Nederlandstalige Mountain Network reisbegeleider.

Daarnaast organiseren we minstens twee bijeenkomsten waarbij we je helpen met fondsenwerving en je fysiek en
mentaal klaarstomen om de berg op te gaan.

Niet inbegrepen in de kosten
● Vluchten (richtprijs €750 - €1000)
● Inentingen
● Visum ($50)
● Fooigelden ($180)
● Transfers van en naar Kilimanjaro airport welke niet genoemd zijn in het programma. Extra kosten bedragen €

65,- per transfer.
● Drankconsumpties en lunch/snacks in het dal
● Reisverzekering
● Annuleringsverzekering
● Onvoorziene kosten zoals kosten die voortvloeien uit het eerder verlaten van de expeditie
● Supplement 1-persoonskamer en tent: €350 (optioneel)
● Mogelijke extra kok bij strikte allergieën (zoals coeliakie)
● Kleding- en overige uitrusting

2. De reissom is exclusief vlucht. Het vliegticket boek en betaal je dus zelf.
3. In aanvulling op de reissom wordt van je verwacht dat je minstens 2400 euro sponsorgeld ophaalt voor War Child.
4. We gaan er vanuit dat je de reissom zelf betaalt. Wanneer je de reissom toch betaalt uit het sponsorgeld, dan willen

we dat je dit duidelijk communiceert naar de mensen die je sponsoren.
5. Wanneer je minder dan 2400 euro sponsorgeld ophaalt, dan kan je helaas niet mee met de Kili-Challenge. Dat zou

oneerlijk zijn naar de mensen die de doelstelling wel hebben gehaald. In dit geval zijn er twee mogelijkheden:
a. Je annuleert je reis (annuleringsvoorwaarden vind je verderop in dit document)
b. Je betaalt het verschil bij (te voldoen vóór de reisdatum)

6. Betaling van het sponsorgeld is aan War Child (via je persoonlijke actiepagina).
7. Reeds betaalde sponsorgelden zijn finaal en worden niet gerestitueerd (bijv. bij annulering van de reis).
8. Door het organiseren van fondsenwervingsacties voor War Child verplicht je jezelf om geen schade toe te brengen

aan de goede naam, het imago en de reputatie van War Child. Daarbij moet je gedurende de organisatie van je
actie War Child onmiddellijk op de hoogte stellen van ieder feit, gebeurtenis of handeling die een ongunstig of
nadelig effect kan hebben op de goede naam, het imago en de reputatie van War Child. Als je klachten over je
fondsenwervende actie ontvangt, dien je deze direct te melden bij het Kili-Challenge team via
challenge@warchild.nl

9. War Child is organisator van de Kili-Challenge en beneficiënt van het geworven sponsorgeld. De beklimming van de
Kilimanjaro en het voorbereidingsweekend in de Ardennen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van
Mountain Network.

mailto:challenge@warchild.nl


Zijn er vragen of klachten? Laat het ons weten.

Inschrijven
● Het verblijf en de beklimming van de Kilimanjaro tijdens de Kili-Challenge 2023 wordt verzorgd door Mountain

Network.
● Inschrijven voor de Kili Challenge 2023 geschiedt online via www.kilichallenge.voorwarchild.nl. Je gaat hiermee een

overeenkomst aan met War Child en Mountain Network Travel B.V.
● Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Mountain Network

(https://mountain-network.nl/outdoor/algemene-voorwaarden/) én deze voorwaarden van de Kili-Challenge 2023
van toepassing. Bij inschrijving ga je akkoord met beide voorwaarden.

● De voorwaarden van de Kili-Challenge 2023 prevaleren boven de voorwaarden van Mountain Network.
● Na het indienen van het inschrijfformulier is je deelname definitief.

Validiteitsverklaring
Als deelnemer aan de Kili Challenge verklaar je door akkoord te gaan met deze voorwaarden:
● Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteit(en), waarop deze

overeenkomst betrekking heeft.
● Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van jezelf en/of degenen voor wie deze overeenkomst is afgesloten

schriftelijk aan de organisator te hebben gemeld.
● Voor wat gezondheid en conditie betreft, je in staat te achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze

overeenkomst betrekking heeft.
● Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder jezelf of anderen in gevaar te brengen.

Betaling
● In aanvulling op de algemene voorwaarden hanteert Mountain Network voor deelnemers aan de Kili-Challenge de

volgende betalingsvoorwaarden. Hierbij is voor elke factuur vermeld wat het percentage van de totale reissom is per
factuur. De totale reissom dient uiterlijk 60 dagen voor de start van het programma volledig te zijn betaald aan
Mountain Network. Aanbetalingsnota: 20% van de totale reissom (wordt verstuurd direct na inschrijving en heeft een
betaaltermijn van maximaal 30 dagen vanaf de factuurdatum) Eindnota: 80% van de totale reissom (wordt verstuurd
in juni 2023 en dient uiterlijk 60 dagen voor de start van het programma te zijn betaald)

● De totale reissom is de som van de standaard deelnamekosten (€ 3145,-) vermeerderd met eventuele extra kosten
als optionele post-tours, extra transfers en extra hotelovernachtingen.

Annuleringsvoorwaarden
De volgende annuleringsvoorwaarden zijn speciaal opgesteld voor de Kili-Challenge en prevaleren boven de
annuleringsvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van Mountain Network.
● Door akkoord te gaan met deze voorwaarden en je aan te melden voor de Kili-Challenge, heb je jouw deelname

bevestigd en aldus geboekt.
● Indien je de reis annuleert tot uiterlijk 40 dagen voor vertrek, dan bedragen de annuleringskosten je aanbetaling

(20% van je reissom)
● Indien je de reis annuleert vanaf 40 dagen voor vertrek, dan bedragen de annuleringskosten altijd 100% van je

reissom.
● Voor de premie van de afgesloten annuleringsverzekering zijn de annuleringskosten altijd 100%
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Overig
● Op basis van de aangegeven voorkeursdata probeert Mountain Network je naar wens in te delen in een van de

beschikbare groepen. De uiteindelijke groepssamenstelling wordt bepaald door Mountain Network.
● War Child en Mountain Network behouden zich het recht voor om het aangeboden programma niet te organiseren bij

minder dan 10 deelnemers (per groep). In dat geval kan je kosteloos de Kili-Challenge annuleren.
● Zodra een groep de minimale groepsgrootte heeft bereikt of uiterlijk 1 juni 2023 zal Mountain Network je informeren of

de reis doorgaat. Vervolgens kan je de vluchten boeken.
● Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering en (indien gewenst) een

annuleringsverzekering.
● Door acceptatie van deze voorwaarden geef ik War Child toestemming voor het maken van opnames (foto en video) en

deze openbaar te maken, te verveelvoudigen en te exploiteren in welke vorm dan ook, ten behoeve van de promotie
van de Kili-Challenge. Ik doe ter zake afstand van iedere aanspraak op enige (financiële) vergoeding van War Child
Nederland.


