
 

Algemene Voorwaarden Willen is Kunnen Vlissingen 

Protocol  wandeltochten 2023 
 
Algemene Voorwaarden: 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de deelnemende leden en niet-leden, hierna te noemen de 
deelnemer aan de wandelevenementen van wandelsportvereniging Willen is Kunnen te Vlissingen 
(WIK).  
 
Inschrijving: 
Het wandelevenement is een wandeltocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op 
eigen risico. 
Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door WIK worden bepaald. 
WIK bepaalt het maximum aantal inschrijvingen dat wordt geaccepteerd. 
Inschrijving is mogelijk door middel van voorinschrijving via wandel.nl of op de dag zelf voorafgaand aan 
de wandeltocht op het startbureau. 
Door het (online)  inschrijven verklaart u dat u zich zult houden aan het door de WIK opgestelde protocol 
voor dit wandelevenement. 
Indien het evenement voortijdig afgelast wordt, op advies van het RIVM of de lokale autoriteiten, heeft 
u geen recht op terugbetaling van het betaalde bedrag. 
 
Parkeren: 
Volg de aanwijzingen op van de parkeerwachten. 
 
Startbureau 
Neem binnen in de startlocatie de geldende horeca-richtlijnen in acht en volg steeds de aanwijzingen 
op van de aanwezige (horeca)medewerkers. 
Houd afstand als er een rij is bij de inschrijftafel. 
Volg de aanwijzingen op van WIK.  
 
Onderweg: 
De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen. 
Het is deelnemers verboden oop enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke gezindheid, zich 
aanstootgevend te gedragen of te kleden, reclamevoorwerpen voorhanden te hebben behoudens 
toestemming van WIK, luid spelende radio’s of andere geleuidsdragers mee te (doen) voeren, 
voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ersntige 
mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers. 
Deelnemers zijn verplicht aanwijzingen van WIK, politie, brandweer, GHOR, medewerkers van de 
gemeente Vlissingen en/of andere overheidsdiensten overige medewerkers stipt en terstond op te 
volgen. 
Het evenement is voor iedereen toegankelijk mits deze beschikt over een geldig deelnamebewijs. 
Ouders/verzorgers van kinderen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag 
van hun kinderen. 
Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken. Als een deelnemer 
betrapt wordt op het maken van rommel, in welke vorm dan ook, kan hem de opruimingskosten in 
rekening worden gebracht. 
De deelnemer richt geen schade aan in de natuur: Als een deelnemer betrapt wordt op het maken van 
schade kan hem de herstelkosten in rekening worden gebracht. 
De Wegenverkeerswetgeving 1994 is tijdens de wandeltocht onverkort van kracht. Dit houdt in dat de 
deelnemer gebruik moet maken van het trottoir en voet- en fietspaden. Daar waar een trottoir, voet- of 
fietspad ontbreekt, mag de deelnemer gebruik maken van de rijbaan. 
Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere 
deelname. 
 
Rustlocaties: 
Neem bij de rustlocatie de geldende horeca-richtlijnen in acht en volg steeds de aanwijzingen op van 
de aanwezige (horeca)medewerkers. 
Blijf niet langer dan noodzakelijk bij de rustlocatie; 
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Finish: 
Bij terugkomst op de startlocatie dient u zich weer af te melden bij het inschrijfbureau. 
Neem binnen in de startlocatie de geldende horeca-richtlijnen in acht en volg steeds de aanwijzingen 
op van de aanwezige (horeca)medewerkers. 
Volg de aanwijzingen op van WIK. 
 
Plaatje en afstempelen wandel-km-boekje 
Houd afstand als er een wachtrij is bij de inschrijftafel. 
Neem zelf 1 plaatje (inbegrepen bij het inschrijfgeld) van de stapel. 
Sla voor het afstempelen van het wandel-km-boekje het boekje open op de juiste pagina, zodat de WIK-
vrijwilliger niet in contact hoeft te komen met het boekje voor het zetten van de stempel. 
Volg de aanwijzingen op van WIK. 
 
Noodnummer 
Indien dringend bel het calamiteitennummer onderaan op de routebeschrijving voor overleg.  
 
COVID-19 
Sinds 2010 wordt Nederland bij vlagen getroffen door een uitbraak van het coronavirus. U dient er 
rekening mee te houden dat u in zo’n situatie, bijvoorbeeld als gevolg van coronamaatregelen van de 
rijksoverheid, het wandelevenement geen doorgang kan hebben. 
 
Wij verwachten dat een ieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels. 
Denk aan uw gezondheid en die van onze wandelaars en vrijwilligers. 
Het hangt mede van uw gedrag af of andere wandelverenigingen in de toekomst ook  wandeltochten 
mogen blijven organiseren. 
 
Vlissingen, januari 2023 
Bestuur wandelsportvereniging Willen is Kunnen te Vlissingen  

 
 
 

 


