
VOORWAARDEN VAN WALKING EVENTS: 

• De van kracht zijnde normen en verkeersregels moeten worden opgevolgd, behalve in 
het geval van specifieke aanwijzingen van de organisatie of politie. 

• De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar. Als een deelnemer zijn deelname 
wil annuleren, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald tenzij de annulering een 
gevolg is van overmacht. 

• Om deel te nemen aan één van onze Walking Events moet iedere deelnemer het 
totaal aan inschrijfgelden betalen. 

• De wandeling is geen wedstrijd, maar een persoonlijke uitdaging. De deelname is 
vrijwillig en valt onder de verantwoordelijkheid van elke deelnemer. 

• Er mag geen vervoersmiddel van welk type dan ook worden gebruikt tijdens de 
tochten. Met het woord ‘lopen’ of ‘wandelen’ wordt bedoeld: de beweging waarbij de 
voeten in contact staan met de grond en waarbij het lichaamsgewicht van de rechter- 
naar de linkervoet wordt verplaatst. 

• Andere deelnemers en/of personen mogen alleen worden ingehaald als dit voor de 
anderen geen overlast geeft. 

• De kleding van de deelnemers tijdens het evenement moet altijd voldoen aan de 
algemene normen van beschaving en het bovenlichaam moet altijd bedekt zijn. 

• De deelnemer moet de aangegeven route volgen en de route op het door de 
organisatie aangegeven uur starten. Als dit niet gebeurt, kan de organisatie van het 
Walking Event niet aansprakelijk worden gesteld als de deelnemer verloren loopt. Als 
de deelnemer niet op het voorziene uur vertrekt, is het mogelijk dat hij de 
wegmarkeringen niet vindt.  

• Het is niet toegestaan reclame te maken zonder toestemming van het comité van het 
Walking Events. 

• Je mag op de wandeltochten geen dieren (met uitzondering van 
blindegeleidehonden) of kinderwagens, die de tocht kunnen bemoeilijken of gevaar 
voor de andere deelnemers kunnen opleveren, meenemen. Radio’s of andere 
apparaten die geluid maken zijn evenmin toegstaan. 

• Als het evenement ten gevolge van overmacht moet worden geannuleerd hebben de 
deelnemers recht op terugbetaling van het inschrijfgeld maar niet op een vergoeding. 
Gereserveerde overnachtingen, vluchten en andere kosten worden evenmin 
terugbetaald. Maar vallen onder de voorwaarden van de leveranciers. 

• Alleen de deelnemers zijn verantwoordelijk voor de bezittingen die ze meenemen 
naar het Event. 

• De deelnemers moeten de veiligheidsaanwijzingen van de organisatie, de politie en/
of andere medewerkers volgen. 

• De deelnemers moeten de van kracht zijnde normen en verkeersregels kennen en 
opvolgen, en de veiligheidsaanwijzingen van de organisatie en/of de politie volgen 
aangezien zij zelf aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van deze 
normen en veiligheidsaanwijzingen. 



• Op grond van de organieke wet 15/1999 betreffende de bescherming van 
persoonsgegevens, informeren we je dat de persoonsgegevens die je ons verschaft 
deel uit zullen maken van het bestand ‘Leveranciers en klanten’ dat is ingeschreven 
bij het Belgische kantoor voor gegevensbescherming, waarvoor de organisator en 
leverancies van het Walking Event verantwoordelijk zijn. Je kunt je recht op toegang, 
aanpassing, annulering of verzet uitoefenen door een brief of e-mail te sturen en je 
naar behoren te identificeren bij de organisatie van Walking Events. 

• De deelnemer moet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs of paspoort voor 
identificatie.. 

• Door zich in te schrijven of te registreren voor Walking Events draagt de deelnemer 
het gebruiksrecht van zijn gegevens en/of foto over aan de organisatie van het 
evenement ter informatie of als reclame voor Walking Events zonder dat hij/zij 
hiervoor een vergoeding kan eisen. 

• Door zich in te schrijven voor Walking Events verklaart de deelnemer op de hoogte te 
zijn van en akkoord te gaan met de normen van deelname.


