Algemene voorwaarden Wadlopenmetprivégids

Artikel 1
1. Wadlopenmetprivégids, hierna te noemen WLMPG: degene die de wadlooptocht
organiseert.
2. Deelnemer: een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die deelneemt aan een door
WLMPG georganiseerde wadlooptocht.
3. Gids: een krachtens de Wadloopverordening 2019 erkende wadloopgids, die in het bezit is
van de juiste vergunning om wadlooptochten tot maximaal 12 personen te leiden.
Artikel 2
1. Wadlopen met WLMPG geschiedt altijd op eigen risico. Deelnemer verklaart door inschrijving
en/of deelname dat hij/zij kennis heeft genomen van de risico’s die aan het wadlopen zijn
verbonden. Deelnemer heeft kennisgenomen van hetgeen aan kleding dient te worden
gedragen en wat er dient te worden meegenomen tijdens de wadlooptocht. Tevens verklaart
deelnemer, dat hij/zij voldoende gezond is en over voldoende conditie beschikt om de
wadlooptocht te volbrengen.
2. Indien u lijdt of leed aan een ziekte en/of aandoening, zoals (niet limitatief) diabetes,
hartfalen, u ooit een beroerte heeft gehad, of een aandoening waarvan u met gezond
verstand weet dat dit een belemmering kan zijn voor het volbrengen van een wadlooptocht,
dan dient u dit voorafgaand aan de wadlooptocht schriftelijk, dan wel per mail of WhatsApp
kenbaar te maken.
3. WLMPG wijst u er ook nadrukkelijk op dat u zich tijdens de tocht bevindt in een gebied
waarin bij medische calamiteiten directe hulpverlening niet beschikbaar is.
4. Door uw deelname aan onze tochten gaat u ermee akkoord dat aansprakelijkheid van
WLMPG en haar gidsen op grond van de bepalingen van artikel 6:162 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
5. WLMPG is niet aansprakelijk voor een ongeval, letsel, overlijden, diefstal of schade tijdens
een door WLMPG georganiseerde wadlooptocht.
6. WLMPG is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere
vormen van overmacht.
Artikel 3
1. Deelnemer kan door de gids van WLMPG voorafgaand aan de wadlooptocht worden
geweigerd hier aan deel te nemen, indien naar het oordeel van de verantwoordelijke gids de
deelnemer niet in staat wordt geacht de wadlooptocht te volbrengen. Dit uitsluitend op basis
van inschatting door de gids van WLMPG.
2. Alle instructies van de gids dienen, voorafgaand aan en tijdens de wadlooptocht onverwijld
te worden opgevolgd.
3. Deelnemer is verplicht alle bij de wadlooptocht geldende veiligheidsvoorschriften op te
volgen.
4. Alcohol en drugs zijn verboden.

Artikel 4
1. WLMPG is gerechtigd een wadlooptocht te annuleren, dan wel op te schorten als gevolg van
weersomstandigheden, zoals (verwacht) onweer, hevige regen met kans op onderkoeling,
een verhoging van de waterstand ten opzichte van het astronomisch tij als gevolg een
verandering van de windkracht en windrichting, verandering van de luchtdruk, mist met een
zicht van minder dan 500 meter, dan wel andere omstandigheden die het naar het oordeel
van de gids onmogelijk of onveilig maken om de tocht te beginnen dan wel voort te zetten.
2. Eventueel reeds door u gemaakte kosten, zoals (niet limitatief) reiskosten, kosten voor een
overnachting, kosten voor boottickets en alle andere mogelijke kosten zullen bij een
annulering van de tocht nimmer op WLMPG kunnen worden verhaald.
3. Omdat wadlopen altijd gebonden is aan het getij, zal de wadlooptocht altijd op het
afgesproken tijdstip aanvangen. Op deelnemers die te laat zijn kan niet worden gewacht.
Artikel 5
1. De betaling van de wadlooptocht dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van deze tocht plaats
te vinden.
2. WLMPG zal tijdig middels een nota, mail of betaalverzoek het te betalen bedrag kenbaar
maken.
3. Indien overeengekomen zal WLMPG per app een betaalverzoek sturen, hetgeen de betaling
vergemakkelijkt.
4. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de wadlooptocht, zal het volledige bedrag
worden gerestitueerd, dan wel behoeft niet te worden betaald als de betaling nog niet heeft
plaatsgevonden.
5. Bij annulering vanaf 2 weken voor de wadlooptocht dient het volledige bedrag te worden
betaald, dan wel vindt er geen restitutie plaats.
6. Aan deelnemers die te laat zijn voor de tocht, zoals omschreven in artikel 4, lid 3 zal niets van
het reeds betaalde bedrag worden gerestitueerd.
7. Als WLMPG een wadlooptocht annuleert om redenen zoals in artikel 4, lid 1 omschreven, of
bij ziekte van de gids, zal er volledige restitutie plaatvinden, of de wadlooptocht zal in overleg
worden verschoven naar een andere datum.
8. WLMPG is nimmer aansprakelijk voor andere door u gemaakte kosten, zoals reiskosten,
hotelkosten, overnachtingskosten, kosten gemaakt voor de boottickets, dit alles in de
ruimste zin van het woord.
Artikel 6
1. WLMPG is gerechtigd om tijdens de wadlooptocht beeld-, of geluidsopnamen te maken voor
reclamedoeleinden of publicatie op sociale media.
2. Bezwaar hiertegen dient vooraf schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Artikel 7
1. WLMPG zorgt er te allen tijde voor dat aan alle wettelijke-, milieu- en veiligheidseisen zal
worden voldaan.
2. WLMPG zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de deelnemers een plezierige en
veilige wadlooptocht zullen beleven.
3. Onverhoopte klachten dienen onverwijld kenbaar te worden gemaakt bij de gids, zodat er
mogelijk naar een oplossing kan worden gezocht.
4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
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