Artikel 1
Elke Deelnemer (hierna te noemen: 'Deelnemer') aan de Wadloopexpeditie #nietvoorwatjes,
bestaande uit een (wad)sponsorloop van circa 2 uur (Familietocht Weststrand) 3,5 uur (Brakzandtocht)
of 5 uur (Schier XXXL) van Brakzand naar Schiermonnikoog, zal zich houden aan dit document dat de
Algemene Voorwaarden voor de Wadloopexpeditie (hierna te noemen: “de expeditie”), bevat. Deze
Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door Stichting Medair Nederland (hierna te noemen: Medair).
Medair behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden voor de Expeditie op ieder moment
dat zij wenst te wijzigen.
Artikel 2
Deelname aan de Expeditie is alleen mogelijk indien de Deelnemer een ticket heeft aangeschaft voor
€35 (t/m 12 jaar) of €50 (vanaf 13 jaar) en zich akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden die
ter hand zijn gesteld bij de inschrijving. De Deelnemer verklaart zich door inschrijving bekend met de
algemene voorwaarden.
Artikel 3
Deelnemer realiseert zich dat wandelen op het (tijdelijk drooggevallen) Wad meer energie kost en
meer risico met zich brengt dan een gewone wandeling. Deelnemer verklaart dat het zijn eigen
verantwoordelijkheid is om te bepalen of zijn lichamelijke en/of geestelijke conditie voldoende is voor
deelname aan de Expeditie. Bij ernstig overgewicht wordt het wadlopen ontraden. Iedereen met een
gezondheidsprobleem waarbij snelle hulp noodzakelijk kan zijn, wordt in zijn eigen belang uitgesloten
van deelname aan de Expeditie. Bij twijfel over zijn gezondheid dient Deelnemer zelf vooraf te
overleggen met zijn behandelend huisarts en/of specialist of deelname verantwoord is. Deelnemer
beseft wat deelname aan de Expeditie inhoudt en doet mee aan de Expeditie voor eigen risico.
Deelnemer zal Medair niet aansprakelijk stellen voor wat voor schade dan ook die op wat voor wijze
dan ook tijdens en/of als gevolg van deelname aan de Expeditie. Onder Medair wordt verstaan
Stichting Medair Nederland, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen,
vertegenwoordigers en werknemers.
Artikel 4
Voor inschrijving als Deelnemer aan de Expeditie geldt gezien de zwaarte van de Schier XXXL tocht een
minimum leeftijd van 16 jaar. Voor inschrijving als Deelnemer aan de Brakzandtocht geldt een
minimum leeftijd van 12 jaar.Voor inschrijving als Deelnemer aan de Familietocht geldt een minimum
leeftijd van 4 jaar. Deelnemer toont op verzoek van Medair aan dat hij/zij aan deze eis voldoet. Is
Deelnemer jonger, dan wordt deze gediskwalificeerd.
Artikel 5
Deelnemer heeft zich verdiept in de volgende kledingvoorschriften en overige adviezen voor het
wadlopen. Deelnemer draagt hoge canvas gymschoenen met sokken, surflaarsjes of hoge
basketbalschoenen met sokken. Deelnemer zorgt zelf voor warme en winddichte bovenkleding en
(indien nodig) hoofdbedekking, zonnebril en zonnecrème. Deelnemer neemt droge kleding en
schoenen mee, in waterdicht plastic verpakt. Elke deelnemer neemt voldoende eten en drinken mee
voor onderweg. Deelnemer houdt zich aan de aanwijzingen van de gidsen. Wanneer Deelnemer zich
niet houdt aan een of meer van deze artikelen behoudt Medair zich het recht voor om Deelnemer aan
deelname van de Expeditie uit te sluiten.

Artikel 6
De Waddenzee is een natuurgebied en valt onder Werelderfgoed, Deelnemer mag geen afval of wat
dan ook op het wad achtergelaten.
Artikel 7
Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen en uitrusting tijdens de Expeditie.
Artikel 8
Medair is bevoegd om overtreding van een of meer artikelen in deze algemene voorwaarden te
bestraffen met diskwalificatie zonder dat Deelnemer recht heeft op compensatie. Medair heeft het
recht om, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, Deelnemer uit te sluiten van deelname.
Artikel 9
Medair heeft het recht de Expeditie te annuleren, onder andere bij, maar niet beperkt tot overmacht,
slechte weersomstandigheden, veiligheidsredenen of op last van de overheid. Ook bij het annuleren
van de Expeditie heeft de Deelnemer geen recht op compensatie.
Artikel 10
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op bedrijven of kerken die zich met een team
inschrijven voor de Expeditie (hierna te noemen: ‘Deelnemende Bedrijven en Kerken’). Het
Deelnemend Bedrijf of de Deelnemende Kerk verklaart door de inschrijving dat elke individuele
Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf zich bekend en akkoord heeft verklaard met de inhoud van
deze Algemene Voorwaarden. Het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemende Kerk vrijwaart Medair voor
Algemene Voorwaarden Wadloopexpeditie #nietvoorwatjes 2019 aansprakelijkheid voor schade die
derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met
betrekking tot de Expeditie, alsmede voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn
deelname aan de Expeditie, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Medair toe te rekenen
opzet of grove schuld. Het Deelnemend Bedrijf of Deelnemende Kerk van de Deelnemer verklaart
afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
Artikel 11 Deelnemer geeft toestemming om te worden gefotografeerd en/of gefilmd door Medair en
zal hieraan zijn medewerking verlenen. Deelnemer geeft toestemming voor het gebruik van zijn
persoonsgegevens, beeldmateriaal, stem en biografisch materiaal in het kader van media-aandacht,
publiciteit en overige overkoepelende promotionele en organisatorische activiteiten vanuit Medair.
Deelnemer gaat ermee akkoord dat Medair beslist of beeldmateriaal waarin Deelnemer voorkomt al
dan niet wordt gebruikt. Alle beeldmaterialen van de Expeditie en alle copyright daarop blijven
eigendom van Medair.
Artikel 13 In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden van de Tocht niet voorzien beslist Medair.
DISCLAIMER De informatie die door Medair op deze website wordt aangeboden is met grote zorg samengesteld. De
Organisatie controleert alle publicaties zeer zorgvuldig, zodat aangeboden informatie zo actueel en nauwkeurig mogelijk is.
Deelnemer kan zich niet beroepen op de tekst van de website. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van
haar berichtgeving kan Medair niet garanderen dat de informatie op haar website altijd juist, actueel of volledig is. Aan de
op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Medair
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch voor informatie op websites waarnaar
verwezen wordt. Medair behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of

anderszins te wijzigen. Mocht u in de berichtgeving op de website / via de social media van Medair onjuistheden signaleren,
dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt aan de webredactie. U kunt een e-mail sturen naar nederland@medair.org.
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