Algemene Voorwaarden
- Zorgvuldig omgaan met privéinformatie van klanten.
- Het is niet toegestaan om te roken of drugs te gebruiken in het pak en/of tijdens sinterklaasactiviteiten.
- Sinterklaas is een leuk feest, dus we behandelen hierom elkaar dan ook met respect.
- De organisatie beslist over wat er gaat gebeuren.
- Loopt het anders dan gepland, blijf dan toch in je rol, we zijn er immers voor de kinderen.
- Gebruik geen grof taalgebruik!
- Gedurende de sinterklaasactiviteiten blijf je in je rol, noem elkaar bij de naam van het personage dat
hij/of zij speelt.
- We beseffen dat het een kinderfeest is en gaan dus integer om met kinderen.
- Sinterklaas en Pieten zijn nooit alleen in één ruimte met kinderen.
- Wees onderling niet intiem tijdens de Sinterklaasactiviteiten.
- Provoceer contacten met kinderen niet. Heb respect voor het kind.
- Kinderen kunnen eventueel bang zijn. Kijk ze in de ogen en zoek de grens op en overschrijd deze niet.
- Ga zuinig om met het strooigoed. Als Piet zijnde ga je niet van het snoepgoed eten.
- Let bij het uitdelen van het snoepgoed op de hoeveelheid en de grootte van de handen van het kind.
- Gedraag je netjes en correct op de locaties. Doe geen vieze dingen en wees zuinig op de spullen. We zijn
er immers te gast.
- Ga zuinig om met de eigendommen van de vereniging.
- Bij “Het Grote Boek van Sinterklaas” Werken we alleen met traditionele pieten. We hebben respect voor
de mening en uiting van andere partijen wanneer deze naar voren komt tijdens producties.
- Als je een project/productie aangaat. Maak je die, inclusief alle gemaakte afspraken te allen tijde ook
professioneel af. Tenzij er in goed overleg andere afspraken worden gemaakt. Bevestigd van beide partijen.
- Een ieder werkt mee op vrijwillige basis, het geld dat verdiend word is ten behoeve van de organisatie.
- Eventuele kosten die gemaakt worden, altijd in overleg met de vereniging! Zonder officieel akkoord zijn
de kosten te allen tijde voor jezelf.
- Alleen ritten voor sinterklaasactiviteiten kunnen eventueel ( Indien dit is begroot) gedeclareerd worden,
dit Alleen in overleg en met officieel akkoord van de vereniging!
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