ALGEMENE VOORWAARDEN EXCURSIE VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGHE
Gezien de aard van het terrein en de zwaarte van de tocht mogen geen kinderen onder de tien jaar,
zwangere vrouwen en iedereen met een gezondheidsprobleem waarbij snelle hulp noodzakelijk kan zijn
aan de excursie deelnemen. Het kan lang duren voordat er medische hulp of vervoer beschikbaar is.
De tochten vergen enig uithoudingsvermogen, een goede basisconditie is dus belangrijk. Bij ernstig

overgewicht wordt deelname aan een excursie ontraden.
Voor excursies naar de Schelde geldt als voorwaarde dat er door de deelnemer minimaal één keer eerder
aan een excursie in Saeftinghe is deelgenomen. Minimale leeftijd om aan deze tocht deel te nemen is 16
jaar.
Een gids kan, als gemachtigde van Het Zeeuwse Landschap, deelnemers weigeren die volgens hem/haar
niet voldoen aan gestelde voorwaarden of fysieke en/of geestelijke conditie.
Het meenemen van een baby in een draagzak is niet toegelaten.
Deelname onder invloed van alcohol en/of drugs is niet toegestaan.
Indien tijdens de tocht blijkt dat niet voldaan is aan gestelde voorwaarden of als de deelnemer naar het
oordeel van de gids niet in staat is om de tocht uit te lopen, kan de gids de deelnemer verplichten om
terug te keren naar het startpunt.
De maximale groepsgrootte bedraagt (normaal) 30 personen. Binnen de nu geldende coronaregels kunnen er
maximaal 3 volwassenen mee (+ eventueel kinderen vanaf 10 jaar). Onder voorbehoud is dat aantal vanaf 1
juli conform RIVM openingsplan 7 volwassenen. Daarna is wellicht verdere uitbreiding mogelijk. Houd
hiervoor de actuele info op onze website in de gaten.
Voor een excursie in schoolverband bedraagt de minimale leeftijd 10 jaar en een maximum leeftijd van 17
jaar. De maximale groepsgrootte bedraagt 25 personen. Dit is inclusief maximaal 3 volwassenen.
Voor de kinderexcursie geldt een minimumleeftijd van 8 jaar en een maximale leeftijd van 12 jaar. De
maximale groepsgrootte bedraagt 20 personen. Dit is inclusief maximaal 3 volwassen begeleiders. Meerdere
volwassenen worden vanwege de coronaregels momenteel niet toegelaten.
De duur van de tocht bedraagt gemiddeld 3 tot 3,5 uur (School- en Kinderexcursies 2 tot 3 uur). Voor de tocht
tot aan de Schelde is dit 5 tot 6 uur. Indien niet vroeger dan 14.00 uur vertrokken kan worden, of er niet
gestart kan worden minimaal 2 uur voor laagwater, is dit beperkt tot 2,5 tot 3 uur. Wanneer u te laat aankomt
is het mogelijk dat de tocht wordt ingekort. Indien het, door onvoorziene omstandigheden niet lukt om op de
afgesproken tijd aanwezig te zijn, neem dan contact op met het bezoekerscentrum ( 0031114-633110).
Bij aanmelding aan de balie van het bezoekerscentrum dient, i.v.m. de veiligheidsvoorwaarden een lijst met
namen van de deelnemers te worden overlegd. Het is voor de vlotte (en coronaveilige) afwerking ter plekke
gewenst, deze lijst voorafgaand aan de tocht gereed te hebben. Verder vragen wij u met niet meer dan 2
personen tegelijkertijd de aanmelding aan de balie af te handelen.
Honden worden niet in het gebied toegelaten.
Bij dreigende weersomstandigheden kan de gids bij vertrek beslissen of de tocht wel of niet doorgaat.
Deelnemers zijn verplicht om tijdens de tocht in de groep te blijven. Uitzwermen of op afstand van de groep
lopen is niet toegestaan.
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Het achterlaten van afval, etensresten of andere materialen in het gebied is niet toegestaan. Alle uitrusting,
afval of etensresten wordt meegenomen tot op de parking bij het bezoekerscentrum. Afval wordt daar alleen
achtergelaten in daarvoor bestemde afvalbakken/containers.
VERANTWOORDELIJKHEID
Voor scholen en jeugdgroepen geldt: gedurende de excursie is de docent/begeleider verantwoordelijk voor de
leerlingen en hun gedrag. De gids kan besluiten eerder terug te keren als het gedrag van de deelnemers een
veilig verloop van de tocht verhindert, of als op een disrespectvolle manier wordt omgegaan met de natuur,
de gids of elkaar. Bezoek aan het bezoekerscentrum dient plaats te vinden onder begeleiding van de
groepsdocent en/of groepsverantwoordelijke. Deze dient erop toe te zien dat na afloop van de excursie de
voorzieningen (kleedruimtes, toiletten, parking e.d.) netjes achtergelaten worden.
Het Zeeuwse Landschap is tijdens en na de excursie niet aansprakelijk voor eventuele kwijtgeraakte of
beschadigde eigendommen.
Deelname aan de excursie is op eigen risico.
KLEDING, ETEN & DRINKEN
Draag op het weer aangepaste kleding en houd er rekening mee dat de kleren vuil zullen worden. Neem ook
schone/droge kleding mee voor na de tocht. Er is een beperkte omkleedmogelijkheid.
Schoeisel dat geschikt is zijn goed passende, bij voorkeur kniehoge laarzen of stevige, goed aan te snoeren
schoenen. De gids kan beslissen of bepaald schoeisel voldoet en een deelnemer weigeren indien dit niet het
geval is. Deelname op blote voeten is niet toegestaan, evenals het aftapen van de laarzen en het dragen van
een waadpak.
Een wandelstok is aan te bevelen. Deze zijn ook te huur in het bezoekerscentrum, kosten € 2,00.
Neem wat te eten en drinken mee voor onderweg. Het nuttigen van alcohol en roken tijdens de tocht is
verboden. Bij hoge temperaturen stellen we het meenemen van voldoende drinken verplicht en adviseren we
het dragen van hoofdbedekking en insmeren met zonnebrandcrème.
EXCURSIETARIEVEN, BETALING EN ANNULERINGSVOORWAARDEN
De kosten bedragen € 10,00 per persoon, voor personen onder de 16 jaar € 5,00. De minimale groepskosten
bedragen € 80,00. Voor tochten naar de Noord en naar de Schelde bedraagt het tarief € 12,00 p.p. met een
minimum van € 100,00. Alle kosten dienen voor aanvang van de excursie (contant of per pinpas) te worden
voldaan bij de balie van het bezoekerscentrum.
Voor tochten in schoolverband (scholieren/studenten t/m 21 jaar) bedraagt het tarief € 75,00 per groep. Bij
boeking van een excursie ontvangt de school per mail een factuur die bij vooruitbetaling, binnen de gestelde
betalingstermijn aan ons overgemaakt dient te worden.
Het tarief voor een kinderexcursie bedraagt € 75,00.
Aanvragers van een excursie die een geldig donateursbewijs kunnen overleggen als begunstiger van één van
de Twaalf Landschappen, hebben in sommige gevallen recht op een korting (zie hiervoor ons
tarievenoverzicht).
Bovenstaande tarieven zijn inclusief een bezoek aan het bezoekerscentrum. Buiten de reguliere
openingstijden kunt u het centrum een half uur voorafgaand aan, of na de excursie bezoeken. Houd hierbij de
coronaveiligheidsregels in acht en volg de instructies van de medewerksters op.
Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de excursie wordt € 75,00 in rekening gebracht. Annuleringen
dienen altijd schriftelijk (per email) aan ons doorgegeven te worden (bcsaeftinghe@hetzeeuwselandschap.nl).
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De aanmelder van de groep is verantwoordelijk om alle deelnemers ruim voorafgaand aan de tocht in
kennis te stellen van de noodzakelijke uitrusting, aanwijzingen, regels en voorwaarden. Dit sluit niet uit dat
elke deelnemer zelf ook verantwoordelijk is om kennis te nemen van deze voorwaarden en deze na te
leven.
Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging per e-mail vóór de in de email aangeven datum. Na deze
datum kan uw reservatie en de daaraan gekoppelde rechten door ons eenzijdig opgezegd worden.
In de bevestiging zou ik van u willen vernemen:
-

Dat u op genoemde datum aanwezig kunt zijn en aan de gestelde voorwaarden zult voldoen.

-

Uw adres- en telefoongegevens, bedrijfs- of instellingsgegevens voor wie de tocht is aangevraagd.

-

De grootte van uw groep.

-

Of u een bezoek wilt brengen aan het bezoekerscentrum.

-

De gewenste excursieduur.

Carla van Dueren den Hollander - Sprenkels

Coördinator Bezoekerscentrum Saeftinghe
Emmaweg 4
Nl-4568 PW Nieuw-Namen
Tel: 0 (0031) 114-633110
Email: bcsaeftinghe@hetzeeuwselandschap.nl
Website: www.saeftinghe.eu
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