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Algemene Voorwaarden en Gedragsregels 
voor, tijdens en na deelname aan de sportactiviteit 

 
Algemene Voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de deelnemer aan wandelactiviteiten van 
Erv’Goed/Wandel’Erv. Bij inschrijving voor een van onze clinics, evenementen of 
wandeltrainingsgroepen verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement. 
- Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag is voldaan. 
- Annuleren is tot één maand voor aanvang mogelijk, minus inhouding van de administratiekosten 
(€7,00) 
- Met het inschrijven verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de sportieve uitdaging 
voldoende gezond zijn. Bij twijfel overlegt u met uw huisarts. 
- Het karakter van de clinics, evenementen en wandeltrainingsgroepen is recreatief/sportief; het 
betreft geen wedstrijd. 
- Deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen 
uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.  
- Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag van verdere deelname worden uitgesloten. 
- Erv’Goed/Wandel’Erv, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet 
aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die deelnemers van het 
evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie. 
- De deelnemer is te allen tijden aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt 
toegebracht aan Erv’Goed/Wandel’Erv, de locatie, materiaal beschikbaar gesteld door 
Erv’Goed/Wandel’Erv en andere externe partijen. 
- Erv’Goed/Wandel’Erv behoudt zich het recht voor een (deel van) de clinic, evenement of 
wandeltraining af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), 
waarbij dit in redelijkheid niet anders van Erv’Goed/Wandel’Erv  kan worden verwacht. Er bestaat 
alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. 
In overleg kan een nieuwe datum of alternatief worden vastgesteld. 
- Deelnemers nemen vrijwillig en voor eigen risico deel aan een clinic, evenement of 
wandeltrainingsgroep van Erv’Goed/Wandel’Erv. 
- Foto’s en filmpjes van deelnemers kunnen worden gepubliceerd (website, (social) media). Als u dit 
niet wilt, kunt u dit van tevoren aangeven. 
 
Erv’Goed/ Wandel’Erv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in 
ieder geval:  
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.  
- Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 
uw persoonsgegevens gewaarborgd is.  
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.  
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens (inzage, rectificatie, verwijdering), 
u hierop willen wijzen en deze respecteren.  
- Uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verstrekt 
zijn, dan wel op grond van de wet is vereist. 
Erv’Goed/ Wandel’Erv  verwerkt onderstaande persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze 
diensten en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  
Voor- en achternaam / Geslacht / Geboortedatum / Adresgegevens / Telefoonnummer / E-mailadres 
/ Eventuele extra informatie die door u aan ons wordt verstrekt  
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Buitencode 
Om elkaar de ruimte te geven en de natuur te beschermen hanteren wij de Buitencode. Als u met en 
bij ons komt sporten geeft u impliciet aan de code te respecteren en er naar te handelen. 
De 5 regels van de Buitencode: 

Respecteer de natuur: Maak geen lawaai en neem je afval mee 

Houd je aan de toegangsregels: Check de toegangsborden en blijf op de voor jou bestemde paden 

Geef elkaar de ruimte: Maak plaats voor een ander en minder vaart bij drukte 

Wees vriendelijk: Groet elkaar vriendelijk en heb begrip voor de natuurbeleving van een ander 

Spreek elkaar aan: Spreek een ander vriendelijk en respectvol aan op zijn of haar gedrag 

Gedragsregels 

• we blijven we als groep bij elkaar “in de buurt”, zodat de begeleiders te allen tijde aanwijzingen aan 

een ieder kunnen geven. Deze aanwijzingen kunnen mogelijk met een fluitsignaal gegeven worden. 

• dreig je wat verder achterop te geraken, of zie je dat dit gebeurt, geef dit op tijd even door aan de 

begeleiders. 

• we waken over onze eigen veiligheid, de veiligheid van andere deelnemers en overige 

weggebruikers. 

• besluit je tijdens de wandeling zelfstandig verder of terug te lopen, geef dit dan door aan de 

begeleider(s); je valt dan niet meer onder hun bevoegdheid. 

• volg altijd de aanwijzingen van de begeleider(s); bij niet opvolgen van de aanwijzingen, kunnen de 

begeleiders besluiten je niet meer in de groep te laten meelopen. 

• voor aanvang van de wandeling/training kunnen de begeleiders je een paar vragen stellen m.b.t. je 

gezondheid. 

Specifieke corona regels: 

• indien je met OV reist: houd je aan de richtlijnen voor reizen met OV. 

• houd altijd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon (buiten jouw 

huishouden). 

• bij het verzamelen en de wandeling blijven we zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van elkaar. 

• gebruik van mondkapjes e/o handschoenen is toegestaan; het is meestal niet verplicht een of beide 

beschermingsmiddelen te gebruiken. Soms is dit wel verplicht. Let op! Ongeacht of men een 

mondkapje draagt, blijven we zoveel mogelijk op de 1,5 meter van elkaar tijdens verzamelen, de 

wandeling en het afsluiten en uiteengaan van de groep. 

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• was je handen met water en zeep voor en na deelname aan de training. 

• vermijd het aanraken van je gezicht. 

• schud geen handen. 

 

Reikwijdte en duur van de voorwaarden en regels 

• deze regels zijn voor de deelnemers en begeleiders zijn van kracht vanaf 1 januari 2022 en blijven 

van kracht totdat Erv’Goed/Wandel’Erv anders beslist. Deze beslissing(en) baseren we op de 

richtlijnen van de overheden en officiële instanties en kunnen mede tot stand komen op advies van 

NOC*NSF, KWBN, gemeente, RIVM en overige officiële instanties. 

• In alle gevallen waarin deze voorwaarden en regels niet voorzien, beslist Erv’Goed/Wandel’Erv.  

• door je in te schrijven voor een van onze clinics, evenementen of wandeltrainingsgroepen geef je 

aan akkoord te gaan met deze voorwaarden en regels.  

Indien u na het doornemen van bovenstaande vragen heeft of contact met ons hierover wenst op te 

nemen, kan dit via wandelerv@ervgoed.nl.  


