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1. Definities 

a. Stichting Vakantiespel: de rechtspersoon waarmee de klant op het moment van boeken 

een overeenkomst sluit. Sint in Alphen is juridisch onderdeel van Stichting Vakantiespel. 

b. RIVM-richtlijnen: de door het RIVM opgestelde richtlijnen om de verspreiding van COVID-

19 in te dammen. 

c. Noodverordening: de noodverordening met betrekking tot COVID-19, opgesteld door de 

Veiligheidsregio Hollands Midden.  

d. Huishouden: echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, 

grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen.  

e. Kinderen: personen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar. 

f. Volwassenen: personen in de leeftijd van 14 jaar en ouder. 

 

2. Voorwaarden meet-and-greet 

a. Van alle aanwezigen wordt verwacht dat zij zich tijdens de meet-and-greet gedragen 

conform de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen en de op dat moment geldende 

noodverordening.  

b. Tijdens de meet-and-greet houden volwassenen te allen tijde anderhalve meter afstand 

van Sinterklaas en Pieten.  

c. Tijdens de meet-and-greet kunnen de aanwezige kinderen op de foto met Sint en Pieten, 

maar het fysieke contact dient tot een minimum beperkt te blijven.  

d. Tijdens de meet-and-greet mag er door volwassenen niet worden gezongen.  

e. Mochten de aanwezigen bij de meet-and-greet uit meerdere huishoudens komen, dan 

wordt er tussen de huishoudens onderling anderhalve meter afstand bewaard.  

f. Indien een van de aanwezigen voorafgaand aan de meet-and-greet coronaklachten heeft 

(d.w.z. verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, 

verhoging of koorts), dan wordt de klant geacht dit door te geven aan Stichting 

Vakantiespel. Helaas kan het bezoek in dit geval niet doorgaan. De klant krijgt de gehele 

waarde van de meet-and-greet gerestitueerd voor 31 december 2020. Indien de klant om 

een andere reden dan COVID-19 de meet-and-greet annuleert, wordt ook de gehele waarde 

van de meet-and-greet gerestitueerd.  
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g. Naargelang de situatie omtrent COVID-19 verandert, kan Stichting Vakantiespel ervoor 

kiezen om de meet-and-greet niet door te laten gaan. De klant krijgt de gehele waarde van 

de meet-and-greet gerestitueerd voor 31 december 2020.  

 

Stichting Vakantiespel behoudt zich het recht voor om de meet-and-greet af te zeggen of 

vroegtijdig af te breken indien aanwezigen zich niet aan bovengenoemde voorwaarden 

houden.  

 

3. Voorwaarden flitsbezoek 

a. Van alle aanwezigen wordt verwacht dat zij zich tijdens het flitsbezoek gedragen conform 

de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen en de op dat moment geldende 

noodverordening.  

b. Tijdens het flitsbezoek houden volwassenen te allen tijde anderhalve meter afstand van 

de Pieten.  

c. Tijdens het flitsbezoek zullen de Pieten en de chauffeur het huis van de klant niet 

betreden.  

d. Tijdens het flitsbezoek kunnen de aanwezige kinderen op de foto met de Pieten, maar het 

fysieke contact dient tot een minimum beperkt te blijven.  

e. Tijdens het flitsbezoek mag er door volwassenen niet gezongen worden.  

f. Indien een van de aanwezigen voorafgaand aan het flitsbezoek coronaklachten heeft 

(d.w.z. verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, 

verhoging of koorts), dan wordt de klant geacht dit door te geven aan Stichting 

Vakantiespel. Helaas kan het bezoek in dit geval niet doorgaan. De klant krijgt de gehele 

waarde van het flitsbezoek gerestitueerd voor 31 december 2020. Indien de klant om een 

andere reden dan COVID-19 het flitsbezoek annuleert, wordt ook de gehele waarde van het 

flitsbezoek gerestitueerd.  

g. Naargelang de situatie omtrent COVID-19 verandert, kan Stichting Vakantiespel ervoor 

kiezen om het flitsbezoek niet door te laten gaan. De klant krijgt de gehele waarde van het 

flitsbezoek gerestitueerd voor 31 december 2020. 
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Stichting Vakantiespel behoudt zich het recht voor om het flitsbezoek af te zeggen of 

vroegtijdig af te breken indien aanwezigen zich niet aan bovengenoemde voorwaarden 

houden 

Dit addendum op de Algemene Voorwaarden is namens het bestuur van Stichting 

Vakantiespel vastgesteld op 30-09-2020 en heeft een werking tot en met 31-12-2020.  


