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1.

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld o.b.v. de geldende Corona maatregelen
vanuit de Rijksoverheid bepaald vanaf juni 2021. Afhankelijk van de geldende actuele
Corona maatregelen van de Rijksoverheid op het moment dat WS78 wandeltochten
plaatsvindt, zijn bepaalde artikelen mogelijk niet van toepassing.
WS78 vraagt de wandelaars de volgende basisregels na te leven:
1. Gebruik steeds je gezonde verstand.
2. Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen.
3. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.
4. Volg steeds de aanwijzingen op van de WS78 functionarissen.

2.

Deelname

Voor deelname aan WS78 wandeltochten gelden de volgende bepalingen:
1. Deelname aan WS78 wandeltochten staat open voor individuele wandelaars.
2. Deelname aan WS78 wandeltochten staat open voor zowel leden van WS78 als
(niet) leden van andere wandelsportorganisaties.
3. Het meenemen van (geleide) honden is niet toegestaan.
4. Het bij zich hebben van een veiligheidshesje is verplicht.
5. Gebruik van hulpmiddelen (Nordic Walking) is toegestaan, mits dit geen hinder
oplevert voor andere wandelaars.
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3.

Voorinschrijven

Voor het voorinschrijven gelden de volgende bepalingen:
1. Het inschrijven en betalen voor WS78 wandeltochten is op 2 manieren
mogelijk:
a. digitaal via www.wandel.nl of via www.ws78.nl waar per tocht de link
staat opgenomen waarmee u zich digitaal kunt inschrijven voor de
betreffende wandeltocht.
b. ter plaatse op de startlocatie. Dit wijzigt niet.
2. U kunt zich digitaal inschrijven tot maximaal 18.00 uur op de dag vóór de
betreffende wandeltocht, daarna niet meer.
3. Bij de digitale inschrijving gaat u akkoord met de bepalingen zoals
opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.
4. Na betaling ontvangt u via het opgegeven e-mailadres een
ontvangstbevestiging van de inschrijving voor de betreffende wandeltocht
en het startbewijs. Die moet u meenemen op de wandeldag zelf, zodat
WS78 kan vaststellen dat u zich digitaal heeft ingeschreven voor de
betreffende wandeltocht.
5. U ontvangt op de dag vóór de tocht -eventueel via een link- de
routebeschrijving, het GPX bestand en de gebruikelijke info met
wetenswaardigheden over de wandeling.
6. WS78 past inschrijflimieten toe (lees: maximaal aantal deelnemers). Dit
kan per tocht verschillen ivm de grootte van de startlocatie.
7. Alleen aan WS78 leden wordt een promotiecode beschikbaar gesteld,
waarmee zij de gebruikelijke korting op het inschrijfgeld kunnen
verzilveren. Hierbij geldt dat misbruik wordt bestraft.
Belangrijk!
Uw digitale inschrijving is persoonlijk en is derhalve NIET overdraagbaar aan
andere wandelaars.
Belangrijk!
Het inschrijfgeld is verhoogd door een verplichte consumptie op de
start/finishlocatie.
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4.

Restitutie

Over restitutie gelden de volgende bepalingen ingeval digitaal inschrijven:
1. Ingeval u -onder welke omstandigheden dan ook- de wandeltocht niet kunt
lopen, vindt geen restitutie plaats van het betaalde inschrijfgeld.
2. Indien vanwege overheidsbeleid óf calamiteiten besloten moet worden om
de wandeltocht vóóraf te annuleren, geldt dat uw inschrijfgeld niet wordt
terugbetaald, maar u krijgt de gelegenheid om éénmalig gratis deel te
nemen aan één van onze volgende WS78 wandeltochten (voucher).
3. De annulering van de wandeltocht wordt -zo mogelijk- uiterlijk 20.00 uur op
de vrijdag vóór de wandeltocht bekend gemaakt via onze website:
www.ws78.nl.
4. Restitutie van het inschrijfgeld is slechts mogelijk ingeval van calamiteit én
als de deelnemer daar specifiek om vraagt via www.ws78info.nl. Daarvoor
dienen de persoons- en bankgegevens bekend te worden gemaakt. Er wordt
in dat geval € 0,50 van het inschrijfgeld ingehouden ivm te maken bancaire
transactiekosten.

5.

Tijdsloten

Voor de tijdsloten van de digitale inschrijving gelden dan de volgende bepalingen:
1. Bij het digitaal inschrijven kunt u kiezen uit één van de tijdsloten.
2. Is een tijdslot reeds volgeboekt, dan moet u uitwijken naar een ander tijdslot (of
een andere afstand).
3. U dient zich ten allen tijde te houden aan het opgegeven tijdslot.
Belangrijk!
Wilt u samen lopen met andere wandelaars, zorg er dan voor dat u voor
hetzelfde tijdslot bent ingeschreven.
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6.

Parkeren

Volg de aanwijzingen op van aanwezige WS78 functionaris en vermijd contact met
andere wandelaars. In het geval u te vroeg arriveert voor uw tijdslot, wacht dan in de
auto (of op een andere rustige plaats) tot 5 minuten voor aanvang van het aan u
toegewezen tijdslot. Houd daarbij 1,5 meter afstand van de overige wandelaars.

7.

Startlocatie

Voor de startlocatie zijn de volgende bepalingen opgenomen ingeval van digitaal
inschrijven:
1. Alleen in het aan u toegewezen tijdslot wordt u toegelaten tot het startbureau
op de startlocatie om daarna met de wandeling te kunnen starten.
2. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het aan u toegewezen tijdslot
naar de startlocatie.
3. Was uw handen voor het naar binnen gaan van de startlocatie. WS78 stelt
hiervoor middelen ter beschikking.
4. Op de startlocatie is een aparte ingang én uitgang aanwezig.
5. Neem binnen en buiten van de startlocatie de geldende horeca richtlijnen in
acht en volg de aanwijzingen op van de aanwezige horecamedewerkers dan wel
van de WS78 functionarissen.
6. Verlaat de startlocatie uiterlijk binnen 5 minuten vóór aanvang van het
volgende tijdslot.

8.

Onderweg

Voor onderweg gelden de volgende bepalingen:
1. Het passeren van wandelaars is alleen toegestaan als er geen hinder of gevaar
ontstaat voor de andere wandelaars of weggebruikers. Met inachtneming van
de richtlijnen van de overheid, terreinbeheerders en WS78 functionarissen.
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2. WS78 verzoekt de wandelaars om afval te deponeren in de daarvoor bestemde
afvalbakken. Ontbreken deze, dan houdt u het afval bij u. Houdt de buurt en de
wandelomgeving dus schoon!

9.

Rustposten (soep, koffie en fruit)

Voor de rustposten gelden de volgende bepalingen:
1. Neem plaats in de aangewezen wachtrij.
2. Was uw handen; WS78 stelt hiervoor de middelen ter beschikking.
3. Blijf niet langer dan noodzakelijk bij de wagenrust.
4. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige WS78 functionaris, herkenbaar aan
een hesje.
Mobiel toilet rustpunt (soep/koffie)
1. Neem plaats in de aangewezen wachtrij.
2. Desinfecteer het toilet alvorens het te gebruiken. WS78 stelt hiervoor de
middelen ter beschikking.
3. Laat het toilet schoon achter voor degene die na u komt.
4. Was uw handen voordat u verder gaat met uw wandeling. WS78 stelt hiervoor
de middelen ter beschikking.
5. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige WS-functionaris, herkenbaar aan
een hesje.

10.

Horecarust

Op de horecarust gelden de volgende bepalingen:
1. Neem binnen in en buiten bij de horecarust de geldende horeca richtlijnen in
acht, en volg de aanwijzingen op van de aanwezige horecamedewerkers.
2. Was na het toiletbezoek uw handen.
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11.

Finishlocatie

Op de finishlocatie gelden de volgende bepalingen:
1. Neem binnen in en buiten bij de horecarust de geldende horeca richtlijnen in
acht en volg de aanwijzingen op van de aanwezige horecamedewerkers.
2. Was na bezoek aan het toilet uw handen.
Wandelboekplaatje en afstempelen wandel-km-boekje
1. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige WS78 functionaris.

12.

Aansprakelijkheid en veiligheid

De volgende bepalingen zijn van kracht:
1. Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. WS78 is behoudens
haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de wet op geen enkele
wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of
ziekte van deelnemers, voor verlies of schade van bezittingen of elk ander
door de deelnemer geleden nadeel. De deelnemer is persoonlijk
aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van
anderen.
2. De deelnemer dient de verkeersregels in acht te nemen. Aanwijzingen van
verkeersregelaars, politie, toezichthouders, terreineigenaren, hulpdiensten
en WS78 functionarissen dienen te worden opgevolgd.
3. WS78 kan de wandeltocht beëindigen als zich een calamiteit voordoet, de
veiligheid in het geding komt of indien de overheid eist om de wandeltocht
met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Belangrijk!
In een dergelijk geval vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
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13.

Privacy persoonsgegevens

De volgende bepalingen zijn van kracht:
1. Bij het digitaal inschrijven moet u persoonsgegevens verstrekken.
Vanzelfsprekend zal WS78 de privacy van de deelnemers in acht nemen. Op
de site is daarvoor een privacyverklaring c.q. reglement van toepassing
waarbij verwerking van persoonsgegevens conform de daarvoor geldende
wetgeving wordt nageleefd.
2. Bij het ter plaatse inschrijven worden ook persoonsgegevens opgevraagd.
Hiervoor geldt hetzelfde als vermeld bij punt 1 hierboven.
3. Voor inschrijving van WS78 wandeltochten wordt u gevraagd akkoord te
gaan met de toepasselijke privacyreglementen.
4. In verband met corona is WS78 verplicht om belangrijke persoonsgegevens
van de deelnemers te administreren. Uiterlijk 4 weken na de wandeltocht
worden deze geadministreerde gegevens verwijderd.
5. Tijdens en na de wandeltochten is er de vrijheid om de wandeltochten op
social media te delen. De organisatie vraagt wel om de privacy van andere
deelnemers te respecteren.

14.

Calamiteit

Indien u dringend hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met 112 of met het
telefoonnummer wat bovenaan op de routebeschrijving is vermeld.

15.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur WS78.
Neem in dat geval contact op met het bestuur van WS78. In geval van eventuele
geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
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