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Privacy
Deze nieuwsbrief gaat bijna helemaal over privacy. Zoals jullie misschien gehoord hebben is er een nieuwe
wet aangenomen, de zogenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG1). Deze
vervangt per 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens en geldt voor alle landen in de EU.
Bedrijven en verenigingen, maar ook scholen en in het algemeen organisaties die persoonsgegevens
bijhouden krijgen hierdoor meer verantwoordlijkheid om die gegevens te beschermen. Ook High5 valt
onder deze wet en is verplicht een privacybeleid te hanteren.

Om welke gegevens gaat het?
High5 verzamelt maar een klein deel van de in de AVG bedoelde gegevens, namelijk:
1 – NAW-gegevens.
Hiernaast een voorbeeld van de
NAW-gegevens (Naam, Adres,
Woonplaats enz.) die van de cursisten
wordt bewaard. Volgens de AVG
moeten die een duidelijk omschreven
doel dienen en dat doel is drieledig.
Ten eerste is het noodzakelijk dat
cursisten te bereiken zijn via post- of
emailadres en/of telefoonnummer.
Deze gegevens worden in principe
niet aan derden verstrekt, tenzij de
betrokkene daarvoor expliciet
toestemming geeft (waarover later
meer).
Ten tweede worden de vorderingen
van de cursist (ook per vlucht)
bijgehouden, wat een persoonlijk
opleidingsprogramma mogelijk
maakt. Deze gegevens worden niet
aan derden verstrekt.
Ten derde bewaart Frans Icke in zijn functie van examencommissaris de resultaten van iedereen die onder
zijn supervisie theorie-examen heeft gedaan. Deze resultaten worden niet aan derden verstrekt en zijn
uitsluitend bedoeld voor de afdeling Deltavliegen om te kunnen beoordelen of de kandidaat zijn/haar
brevet verdient.

High5 houdt van iedere vlucht een (ultra
kort) verslagje bij om vorderingen
nauwkeurig in kaart te brengen.

1

AVG: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf
Zie ook: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/in_10_stappen_voorbereid_op_de_avg.pdf
Zie ook: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/in_10_stappen_voorbereid_op_de_avg.pdf
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2 – Beeldmateriaal.
Behalve de eventuele pasfoto uit bovenstaand voorbeeld bestaat het opgeslagen beeldmateriaal uit tijdens
cursussen door High5 of anderen gemaakte beeldopnamen. Deze dienen in eerste instantie om betreffende
cursist en (hulp)instructeurs beter inzich te geven in de prestaties en worden niet aan derden verstrekt.
Maar omdat is gebleken dat veel cursisten het op prijs stellen om ook na de cursus over dit materiaal te
kunnen beschikken zijn veel van deze beeldopnamen in het verleden op een openbaar toegankelijk deel
van de High5 file server http://home.high5.name/photo/ gezet, waar ze konden worden bekeken en
gedownload. Dit laatste is nu veranderd. Lees verder.

Toestemming
Het was al gebruikelijk om bij registratie aan cursisten te vragen of zij er bezwaar tegen hadden om NAWgegevens te verstrekken aan medecursisten (zie het vinkje “geen bezwaar” in het voorbeeld hierboven).
Dat komt neer op Beperkte toestemming (B). Maar de AVG stelt veel strengere eisen aan het publiceren
van beeldmateriaal. Zo moet in principe iedereen die op foto- of filmopnamen herkenbaar te zien is
toestemming geven voor publicatie. Daarom vraagt High5 aan jullie (ook met terugwerkende kracht) die
toestemming. Daarbij zijn drie mogelijkheden:
A – Algemene toestemming. Beeldmateriaal wordt geplaatst op het openbare deel van de file server.
Iedereen kan het daar inzien en/of downloaden, ook mensen die geen relatie hebben met High5. Het
respecteren van copyright ligt bij de downloader, niet bij High5.
B – Beperkte toestemming. Beeldmateriaal is alleen toegankelijk voor (ex)cursisten en medewerkers/-sters
van High5. Zij krijgen een inlognaam en wachtwoord en kunnen daarmee alle beschikbare
beeldmateriaal op de server van High5 inzien. Downloaden blijft beperkt tot het persoonlijke
beeldmateriaal.
X – Geen toestemming. Beeldmateriaal blijft verborgen voor derden. Het komt wel op de file server te
staan, maar kan alleen worden ingezien door medewerkers van High5 en de betreffende cursist.
NB! Totdat gekozen is voor A of B valt beeldmateriaal vanaf heden onder X.
De mogelijkheid bestaat om eigen beeldmateriaal te uploaden. Door hiervan gebruik te maken staat de
maker High5 toe de beelden te gebruiken voor opleidingsdoeleinden. Of de beelden vallen onder
toestemming A, B of X wordt in overleg met de betrokkene(n) bepaald.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering
De AVG stelt uitdrukkelijk dat iedereen het recht heeft zijn/haar gegevens in te zien, te laten corrigeren en
desgewenst te laten verwijderen. Een verzoek daartoe zal zo spoedig mogelijk en in overleg met de
betrokkene door High5 worden gehonoreerd. High5 kan in dergelijke gevallen om legitimatie vragen.

Laat weten wat je wilt
Het is de bedoeling dat jullie laten weten of je keist voor A, B of X. Vanaf vandaag is alle beeldmateriaal op de
file server van High5 waarop cursisten voorkomen beveiligd met een wachtwoord (X). Naar aanleiding van
jullie reacties op deze nieuwsbrief kunnen foto’s en filmpjes worden verplaatst naar categorie A of B.
Daarom verzoek ik jullie te reageren door het reactieformulier op de website in te vullen. Ga naar
http://www.high5.name/AVG.html, vul je voorkeur in en klik op ‘versturen’. Je krijgt dan een bevestiging en
het beeldmateriaal wordt eventueel overgezet naar de gewenste plek.

Tot slot
De invoering van de AVG brengt de noodzaak met zich mee om de algemene voorwaarden van High5 te
wijzigen. De nieuwe versie staat aan het einde van deze nieuwsbrief. Wijzigingen zijn in geel gemarkeerd.
En natuurlijk hoop ik jullie weer te zien op de een of andere vliegplek, want daar gaat het uiteindelijk om:
Vliegen.
Tot binnenkort.
Frans Icke.
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CURSUS- en LEVERINGSVOORWAARDEN
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

ALGEMEEN
Deze voorwaarden alsmede het Nederlands recht zijn van toepassing op alle overeenkomsten van High5 deltavliegschool (hierna te noemen: High5).
In deze voorwaarden wordt onder cursist verstaan degene, die heeft aangegeven de cursus te willen volgen.
Cursusdata worden in de agenda en op het internet bekend gemaakt. High5 heeft het recht deze te wijzigen en/of te annuleren.
Bij onvoldoende deelname aan een cursus heeft High5 het recht deze te annuleren, te verplaatsen, of samen te voegen met een andere cursus.
High5 heeft het recht om op grond van bijzondere kenmerken of omstandigheden personen de toegang tot de cursus te weigeren.
De minimumleeftijd voor cursisten is 14 jaar. Voor minderjarigen is schriftelijke toestemming van ouder of voogd vereist.
Het is personen niet toegestaan zonder toestemming van High5 of haar medewerkers/-sters tijdens het vliegbedrijf de start- of landingsgebied te
betreden.
Het is cursisten uitsluitend toegestaan om een vlucht te maken:
Ø na uitdrukkelijke toestemming van High5 of haar medewerkers/-sters;
Ø ná uitvoering van de 5-puntencheck zoals genoemd in het High5 logboek;
Ø met behoorlijk radiocontact (tenzij door de verantwoordelijke medewerker/-ster hiervoor ontheffing is verleend);
Ø met hiertoe geschikte kleding en schoeisel;
Ø indien niet onder invloed van drank, slaapmiddelen, genotmiddelen, medicijnen of andere middelen die de rij- of vliegvaardigheid kunnen
beïnvloeden.
Het is de cursist niet toegestaan om:
Ø anderen in gevaar te brengen;
Ø het lesmateriaal roekeloos of ruw te behandelen, te beschadigen, te modificeren of onbeheerd te laten;
Ø op of in de nabijheid van het vliegterrein te roken of open vuur te maken;
Ø afval en andere goederen op het vliegterrein achter te laten;
Ø de voortgang van de cursus te hinderen of in gevaar te brengen.
In geval van boeking via een groepsarrangement, wordt de contactpersoon van de groep verantwoordelijk gehouden voor gedragingen van alle leden
van de groep.
High5 zal persoonsgegevens van cursisten behandelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese
Unie.

2.
RESERVERINGEN
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van High5 zijn geheel vrijblijvend.
2.2. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de cursist, is deze gehouden aan High5 alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs
gemaakte onkosten, alsmede de overige uit de annulering voortvloeiende schade te vergoeden.
2.3. High5 is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor aanvang van de ter beschikkingstelling van de vliegfaciliteiten voldoende
zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken indien deze zekerheid niet wordt gegeven.
2.4. Hoewel High5 een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen in te stemmen
welwillend zal overwegen, bestaat tot een dergelijke instemming geen verplichting.
3.
AANSPRAKELIJKHEID
3.1. High5 en haar medewerkers/-sters zijn op generlei wijze aansprakelijk voor schade, ontstaan bij de cursist danwel bij derden, i.v.m. geleverde goederen
of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van de kant van High5 of haar medewerkers/-sters bij de uitvoering van de
overeenkomst.
3.2. High5 is met name niet aansprakelijk voor schade, indien deze (mede) zijn oorzaak vindt in het niet nakomen van door High5 of haar medewerkers/sters gestelde regels of gegeven aanwijzingen.
3.3. High5 is met name niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eigen vlieggedrag van de cursist of vlieggedrag door anderen op of bij het vliegterrein.
De cursist is bekend met de risico's van deelname aan de deltavliegsport en verklaart hiervoor in voldoende lichamelijke en geestelijke conditie te zijn.
3.4. Het tijdstip waarop en de omstandigheden waaronder een vlucht wordt gemaakt, zijn geheel voor verantwoording van de cursist, indien wordt
afgeweken van door High5 of haar medewerkers/-sters verstrekt advies en/of instructies.
3.5. High5 is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door deelname aan een passagiersvlucht.
3.6. High5 is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door transport van vlieguitrustingen per schoolvervoer.
3.7. De koper/huurder van door High5 geleverde uitrusting, verplicht zich om deze vóór ingebruikname grondig te inspecteren. Het gebruik ervan impliceert,
dat deze door de gebruiker bij ingebruikname luchtwaardig en geheel in orde bevonden is.
3.8. De huurder is verantwoordelijk voor eventueel toegebrachte schade aan het gehuurde materiaal van High5, zoals schade door transport; op- en
afbouw; een vliegongeval; onachtzaamheid; het weer; diefstal; brand en vandalisme.
3.9. High5 is niet aansprakelijk voor verlies van geld en/of goederen.
3.10. Reclamaties worden door High5 slechts in behandeling genomen indien deze direct kenbaar worden gemaakt aan het bevoegd personeel. Bij het
verlaten van het vliegterrein vervalt het reclamerecht.
3.11. Ingeval niet toerekenbare tekortkoming de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is High5 bevoegd de overeenkomst te annuleren
zonder dat dit enig recht geeft op schadevergoeding.
3.12. De cursist zorgt zelf voor het afsluiten van een verzekering die het beoefenen van risicosporten zoals deltavliegen dekt.
4.
OVERMACHT
4.1. High5 heeft het recht om een cursus te verschuiven, in te korten of te annuleren vanwege overmacht, zoals slechte weersvooruitzichten of te weinig
aanmeldingen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren cursusdagen. De beslissing of een cursus al dan niet doorgaat kan tot kort voor
e
de 1 cursusdag genomen worden.
4.2. Het is normaal, dat tijdens een cursus dagen uitvallen vanwege slechte weersomstandigheden. Op zulke dagen kan dan (onder andere vanwege de
veiligheid) niet worden gevlogen. Een en ander ter beoordeling van het personeel van High5. Op zulke dagen kan wèl gewoon theorieles gegeven
worden.
4.3. Ook kan het voorkomen, dat tijdens een cursus dagen uitvallen vanwege rampen of door de lokale overheid opgelegde beperkingen.
4.4. De cursist kan in gevallen als bedoeld onder 4.2 en 4.3 geen aanspraak maken op restitutie van cursusgeld.
5.
BETALING
5.1. Pas ná ontvangst van het volledige cursusbedrag is de inschrijving voor een cursus definitief.
5.2. In geval van reserveringen kan verlangd worden dat een door High5 te bepalen percentage van het te betalen bedrag vooraf voldaan wordt. Dit percentage bedraagt ten hoogste 50%. Betaling van het resterende bedrag geschiedt op de afgesproken datum à contant, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
5.3. Alle betalingen moeten geschieden ten kantore van High5 of op een door High5 vermelde bank- of postrekening. Cursusgeld dient uiterlijk op de
aanvangs- of leveringsdatum te zijn voldaan. Bij storting ervan dient het gehele bedrag minstens twee weken vóór cursusaanvang door High5
ontvangen te zijn.
5.4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van High5 is het niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens High5 te compenseren met een
vordering op High5 uit welken hoofde dan ook.
5.5. Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de cursist rustende verplichting, wordt deze geacht van rechtswege
in gebreke te zijn en heeft High5 zonder enige ingebrekestelling het recht om de ondertekenaar over het gehele verschuldigde bedrag 1% rente per
maand van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd aan High5 verder toekomende rechten, waaronder het recht op de ondertekenaar alle
op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste voor minstens 10% van het te vorderen
bedrag met een minimum van €150,- te verhalen.
5.6. Geleverde goederen blijven eigendom van High5 tot de koper de gehele aankoopsom heeft voldaan.
5.7. Cursusgeldbetalingen worden niet geretourneerd, behalve als uit een te overleggen officiële dokters- of werkgeversverklaring blijkt dat de cursist niet
aan de cursus kan deelnemen buiten zijn/haar schuld om.
5.8. Betalen, deelnemen aan een cursus of een andere activiteit, en/of het in ontvangst nemen van goederen van High5 betekenen volledige onderschrijving
van alle bepalingen in deze voorwaarden.
Frans Icke
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