ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden beschermen vrijwilligers, stagiaires, professionals en Banyan.
Lees zeer aandachtig Banyan’s algemene voorwaarden voordat u uw aanvraag naar ons toe
stuurt. Door het lezen van onze algemene voorwaarden krijgt u een helder beeld van onze
verwachtingen en uw verantwoordelijkheden naar Banyan toe.
Waar wij in dit document vrijwilligers vermelden bedoelen we vrijwilligers, stagiaires en
professionals.
VERANTWOORDELIJKHEID
1. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor alle maatregelen die zijn genomen in de
voorbereiding voor het project (inclusief de vlucht), tijdens het project en na afronding van
het project tijdens de rest van zijn / haar verblijf in India.
2. Het bovenstaande geldt zowel voor het geval de vrijwilliger uit eigen beweging naar India
komt of via een uitzendende organisatie.
3. Banyan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevallen van overmacht (volgens
de wet).
4. Banyan is niet verantwoordelijk voor eventuele achtergelaten persoonlijke bezittingen in
guesthouses, homestays, bij werk- of in een andere plaats.
PRIVACY
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk gevraagd door de vrijwilliger, zal Banyan de CV,
motivatiebrief, evenals alle relevante e-mail correspondentie van elke vrijwilliger in een
dossier bewaren.
VERZEKERING
1. We raden alle vrijwilligers sterk aan een reis- of medische verzekering af te sluiten in hun
land van herkomst.
2. Wanneer de vrijwilliger deel gaat nemen aan het Indiase verkeer of wordt blootgesteld aan
andere risico's, is het zijn of haar eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zijn /
haar reis- of medische verzekering deze dekt. In bovengenoemde gevallen staat Banyan niet
garant voor iemands veiligheid. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
persoonlijk letsel, schade aan het voertuig of enige andere denkbare schade.
3. Banyan verwacht dat de vrijwilliger ervoor zorgt dat zijn / haar totale verzekeringspakket
een aansprakelijkheidsverzekering omvat, ter dekking van kosten die verband houden met
zijn / haar beperkte aansprakelijkheid.
4. In het geval van schade veroorzaakt aan derden, zullen alle kosten die verhaald worden
op Banyan en afkomstig zijn van het hierboven genoemde incident de vrijwilliger ten laste
worden gelegd. Deze heeft geen recht op latere claims.

VRIJWILLIGERSPROJECTEN
1. Voordat Banyan definitief een vrijwilliger koppelt aan een project moet deze aan twee
voorwaarden voldoen:
• Hij/zij leest de voorwaarden aandachtig en levert het ingevulde aanvraagformulier
ondertekend in.
• Hij/zij doet een aanbetaling van € 350 aan Banyan. Dit is een niet terug te vorderen
bedrag.
Een factuur met het resterende bedrag zal een maand voor aanvang van de
vrijwilligersperiode worden toegezonden.
2. Banyan hanteert een vast beleid van een minimale inzet van drie maanden bij een
project, tenzij de partner daar een uitzondering op maakt.
3. De uiteindelijke beslissing van het accepteren van een student bij een project zal in
samenspraak met de partner worden genomen.
4. Indien van toepassing zal het contract tussen Banyan, de ontvangende partner en de
vrijwilliger worden opgesteld en ondertekend na de introductiebijeenkomst met de
projectpartner.
5. Banyan hanteert de volgende procedure met betrekking tot vrijwilligers. Aan het begin
van een project zal er een introductiebijeenkomst plaatsvinden, waar de
verwachtingen van beide partijen (partner en vrijwilliger) zullen worden besproken.
Verder vindt er tenminste een maal tijdens de projectperiode een tussentijdse
evaluatie bijeenkomst plaats. Een eindevaluatie zal met beide partijen samen of
afzonderlijk plaatsvinden nadat de vrijwilligersperiode is voltooid.
6. De vrijwilliger wordt geacht tot het einde van zijn of haar stage te blijven werken. Als
hij of zij van het project afziet voordat de afgesproken periode is beëindigd, wordt er
geen restitutie voor de accommodatie of de vergoeding aan Banyan verleend, tenzij
in geval van calamiteiten, bijvoorbeeld overlijden van een familielid e.d.
7. Zodra de vrijwilliger is begonnen bij een bepaald project is het niet mogelijk om van
project te veranderen (voor een ander project te gaan werken), tenzij hij of zij
onoverkomelijke problemen ondervindt bij zijn of haar eerst gekozen project.
8. Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor al hun uitgaven tijdens hun stageperiode,
inclusief huisvesting, maaltijden, dagelijks vervoer en andere kosten. Banyan gaat er
vanuit dat de vrijwilliger alle informatie over vergoedingen op de Banyan site heeft
gelezen.
9. Banyan behoudt zich het recht om een vrijwilligersprogramma te beëindigen als de
vrijwilliger:
• Problemen veroorzaakt bij het project of de Banyan organisatie.
• Voortdurend weigert verantwoordelijkheid te dragen of niet voldoet aan elk redelijk
verzoek van Banyan of de partner organisatie.
• Betrokken is bij situaties waar mogelijk schade berokkend zou kunnen worden aan
Banyan of de gastorganisatie.
• Zich bezig houdt met zendingswerk of politieke en / of criminele activiteiten.
• Overlast veroorzaakt als gevolg van overmatig alcoholgebruik in of buiten de
aangewezen plaatsen en / of het gebruik van marihuana en / of andere door de
Indiase wet verboden drugs.
• Betrokken is bij activiteiten die in strijd zijn met de voorwaarden genoemd in deze
overeenkomst.
10. In geval van beëindiging van het vrijwilligersprogramma wordt de vrijwilliger
verzocht het guesthouse of homestay binnen 48 uur te verlaten. Er wordt geen
restitutie verleend in geval van nog openstaande rekeningen.

VERVOER VLIEGVELD
1. Vrijwilligers zullen op verzoek van het vliegveld worden opgehaald. Als een vrijwilliger wil
worden opgehaald, wordt hij of zij verzocht Banyan minstens 2 weken voor aankomst van
het vluchtschema op de hoogte te stellen.
VISUM
1. Elke vrijwilliger is verplicht een geldig visum aan te vragen om naar India te gaan. Een
visum kan worden verkregen bij zijn of haar dichtstbijzijnde ambassade / consulaat.
LOGIES
1. Het guesthouse wat wij beschikbaar stellen kan geboekt worden zonder een aanbetaling
vooraf. Daar tegenover staat dat wij van de vrijwilliger verwachten dat deze gedurende de
gehele overeengekomen periode in het guesthouse zal verblijven.
2. In het geval een vrijwilliger tijdelijk afwezig zal zijn omdat hij of zij wil gaan reizen, zal
gedurende deze periode de huur voor de kamer toch in rekening worden gebracht.
3. In het geval een vrijwilliger na de gereserveerde periode wil gaan reizen, kan hij of zij zijn
of haar bagage achter laten en zonder extra kosten bij terugkomst weer op komen halen.
4. De kosten voor vervanging van gebroken voorwerpen waarvan de schade met opzet of
door nalatigheid van de vrijwilliger is veroorzaakt, zal bij de volgende of laatste betaling in
rekening worden gebracht.
5. De goedkeuring van eventuele wijzigingen, zoals een vermindering van het aantal dagen
of veranderingen van de data, zodra een boeking is bevestigd, kan alleen door Banyan
worden beoordeeld.
6. In het geval het guesthouse is volgeboekt, wordt er accommodatie voor de vrijwilliger
geregeld van dezelfde kwaliteit, ongeacht de tarieven.
AUTEURSRECHT
1. Banyan behoudt zich het recht om alle foto's genomen tijdens het verblijf van de vrijwilliger
te gebruiken, tenzij de vrijwilliger expliciet toestemming heeft geweigerd. Dit initiatief ligt bij
de vrijwilliger.

