ALGEMENE INFORMATIE
OMNIVENTS (met de labels Sport Event, Off Road Events, Zandhappen en WaterGoed!) zijn
handelsnamen van JoJo Management B.V te Valburg, hierna te noemen OMNIVENTS.
VeBon OMNIVENTS is lid van de VeBON, de landelijke Vereniging van Buitensport
Ondernemingen Nederland, onderdeel van RECRON. Op alle evenementen, offertes en boekingen van
OMNIVENTS zijn de Algemene Voorwaarden van de VeBON van toepassing. Deze voorwaarden
worden u bij het programmavoorstel toegezonden en zijn ook terug te vinden op www.vebon.nl.
Veiligheid heeft bij ons de hoogste prioriteit! OMNIVENTS voldoet aan de nieuwe VeBon 4.0 norm
en we werken volgens een TÜV-gecertificeerd kwaliteits- en veiligheidssysteem. Dit is een garantie
voor een veilig en goed georganiseerd evenement met gekeurd materieel en gekwalificeerde
instructeurs die intensief begeleiden voor, tijdens en na uw evenement.
Deelnameverklaring voor gemotoriseerde activiteiten dienen alle deelnemers te ondertekenen. De
deelnemer geeft hierbij onder andere aan dat hij/ zij bewust is van de extra risico`s die deze activiteiten
met zich meebrengen en dat hij/ zij zich fysiek in staat acht om aan de activiteiten deel te nemen.
Duurzaam / MVO OMNIVENTS is met haar evenementenlocatie WaterGoed!, de thuisbasis van
OMNIVENTS, als 1 van de eerste bureaus in Nederland, sinds 2008 in het bezit van de Gouden Green
Key. De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche,
en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met
duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het
bedrijf en de natuur in hun omgeving.
Klimaatneutraal is de mogelijkheid om uw evenement nog duurzamer en volledig klimaatneutraal te
maken door middel van Waterkrachtcertificaten. De kosten zijn afhankelijk van de invulling van het
evenement, de reisafstand en het vervoermiddel. Neem contact op met ons voor informatie.
Verzekeringen & Annuleringen De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) van
OMNIVENTS dekt al haar niet gemotoriseerde activiteiten. Alle gemotoriseerde activiteiten zijn WA
verzekerd met een schade-inzittendenverzekering. OMNIVENTS heeft standaard een collectieve
ongevallenverzekering.
OMNIVENTS raadt aan om bij elk arrangement een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.
Wij helpen u graag op weg naar de juiste aanvullende verzekering.
Wij hanteren bij (deel)annuleringen de Algemene voorwaarden van de VeBon. Let op;
deelannuleringen zijn nooit te verzekeren.
Deelname aan de activiteiten en verblijf op de locaties geschiedt altijd op eigen risico. Deelname aan
de activiteiten is naar eigen inschatting van iedere deelnemer en nooit verplicht.
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