ALGEMENE VOORWAARDEN EXCURSIE HET 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, hartpatiënten en iedereen met een gezondheidsprobleem waarbij snelle hulp
noodzakelijk kan zijn aan de tocht deelnemen. Het kan lang duren voordat er medische hulp of medisch
vervoer beschikbaar is in het gebied.
Het meenemen van een baby in een draagzak is niet toegelaten.
De tochten vergen zeker enig uithoudingsvermogen, een goede basisconditie is dus belangrijk. Bij ernstig

overgewicht wordt deelname aan een excursie ontraden.
Een gids kan, als gemachtigde van Stichting Het Zeeuwse Landschap, voor aanvang van een tocht
deelnemers weigeren die volgens hem/haar niet voldoen aan gestelde voorwaarden of fysieke en/of
geestelijke conditie.
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.
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.
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
Stichting 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
Stem de te dragen kledij af op de weersomstandigheden, draag eventueel kleding ‘in laagjes.’ Draag bij hoge
temperaturen hoofdbedekking en smeer onbedekte lichaamsdelen in met zonnebrandcrème.
Houd er rekening mee dat de kleren vuil zullen worden. Neem droge kleding mee voor na de tocht. Bij het
bezoekerscentrum is een beperkte omkleedmogelijkheid en een schoonmaakplaats voor de laarzen/schoeisel.
Neem droge kleding mee voor na de tocht.
Tijdens periodes waarin dazen voorkomen (in de zomermaanden vooral bij warm en windstil weer), adviseren
we het dragen van een lange broek en bovenkleding met lange mouwen met bij voorkeur een lichtere kleur.
Verder kan om beten te voorkomen een insecten werend middel gebruikt worden.

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.
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. Bij hoge temperaturen stellen we het meenemen van
voldoende drinken verplicht.
Het nuttigen van alcohol en roken tijdens de tocht is verboden.
EXCURSIETARIEVEN, BETALING EN ANNULERINGSVOORWAARDEN
De kosten dienen voor aanvang van de excursie contant te worden voldaan bij de balie van het
bezoekerscentrum. Er is geen pinmogelijkheid.
Vermelde excursietarieven 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.
Indien u een reservatie wenst te annuleren, gelieve dit dan z.s.m., maar uiterlijk 2 dagen v.t.v. aan ons door te
geven via bcsaeftinghe@hetzeeuwselandschap.nl.
Elke deelnemer is verantwoordelijk om kennis te nemen van deze aanwijzingen, regels en voorwaarden en
deze na te leven.

