
 

Deelname en Eigen verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid 

 

Outdoor  

Stichting Trails-N-Tales organiseert fantastische activiteiten met verschillende outdoor aspecten. Dat betekent 

niet alleen onbezorgd plezier, maar ook uitdaging, spanning en soms teleurstelling. Stichting Trails-N-Tales 

probeert hoogst mogelijke veiligheidsniveau te bieden, maar bepaalde risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met 

onze activiteiten en kunnen niet worden geëlimineerd zonder het karakter van het programma aan te tasten. 

Onze activiteiten vinden plaats in de vrije natuur en met een groep mensen; beide aspecten zorgen voor 

onberekenbare factoren en de onderlinge interactie is nog minder voorspelbaar. Aan alle vormen van buiten 

actief zijn, outdooradventures, zijn ricico’s verbonden, die kunnen leiden tot een blessure, letsel of in het ergste 

geval de dood. Stichting Trails-N-Tales wijst als organisator de deelnemers aan de activiteiten / weekenden / 

reizen op hun eigen, individuele verantwoordelijkheid. Deelname aan alle activiteiten is altijd voor eigen risico. 

Bij inschrijving voor een activiteit accepteert de deelnemer de gedragsregels, richtlijnen, aanwijzingen en 

instructies die voor een goed verloop van de activiteiten aangereikt worden; dit geldt voor zowel mondelinge 

instructies als ook voor de eventueel van te voren aangereikte schriftelijke richtlijnen. De deelnemer is 

verantwoordelijk voor eigen gedrag en betrokkenheid ten aanzien van veiligheid in de breedste zin van het 

woord. 

 

De organisator 

De organisator, Stichting Trails-N-Tales stelt alles in het werk om de activiteiten goed te laten verlopen. Onze 

programma’s berusten op jarenlange ervaring en worden steeds herzien, vernieuwd, aangevuld, uitgebreid en 

verbeterd aan de hand van nieuwe inzichten en suggesties van leiding, deelnemers en derden. Aanwijzingen en 

instructies vanuit de organisator en / of hulpverleners dienen altijd direct en stipt opgevolgd te worden. De 

(weer)omstandigheden tijdens de geplande activiteit zijn niet te voorspellen. De organisator Stichting Trails-N-

Tales zal eventueel ter plekke informatie inwinnen over omstandigheden en weersverwachtingen en beoordeelt 

de haalbaarheid van het programma. Mocht de organisator besluiten dat geplande activiteit niet door kan gaan, 

dan zal er gezocht worden naar een alternatief. Van de deelnemer wordt een flexibele opstelling en acceptatie 

verwacht. 

 

De deelnemer 

Deelnemers aan de activiteiten dienen zich hun eigen individuele verantwoordelijkheid goed te realiseren, zelf 

alle voorzorgen met betrekking tot lichamelijke conditie, training en voorbereiding, kleding en schoeisel, voeding 

en drank in acht te nemen en desgewenst de juiste ongevallen- en reisverzekeringen af te sluiten.  



 

Voor deelname aan één van onze activiteiten is het verplicht dat de deelnemer Stichting Trails-N-Tales op de 

hoogte stelt van die gegevens die voor de organisator van belang zijn/kunnen zijn voor de uitvoering van deze 

activiteit. Bij aanmelding dienen ook eventuele diëten, allergieën, ziektes, medicaties of beperkingen gemeld te 

worden. Uiteraard gaat Stichting Trails-N-Tales hier vertrouwelijk mee om. Zie ook onze privacy statement op 

onze website. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) 

deelname tot gevolg hebben. Als door psychische en/of lichamelijke handicap of door wangedrag van de 

deelnemer(s) de goede en veilige uitvoering van de activiteiten en/of het plezier van de overige deelnemers 

ernstig wordt belemmerd, kan door Stichting Trails-N-Talesl worden besloten tot uitsluiting van (verdere) 

deelname aan de reis. Gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom kan dan niet worden verleend. Alle 

eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer. 

 

Materiaal en veiligheid 

Deelnemers dienen aanwijzingen en instructies met betrekking tot veilig gebruik van materiaal en gereedschap 

op te volgen. Het gebruiken van materiaal, gereedschap zonder toestemming en / of zonder gevraagde of 

gegeven instructie is niet toegestaan en dan ook volledig op eigen risico van de deelnemer. Het op andere wijze 

gebruiken van materiaal en gereedschap dan aangegeven is, is niet toegestaan en dan ook volledig op eigen 

risico. Het gebruiken van zelf meegebracht materiaal en gereedschap is op eigen risico en de organisator heeft 

ten alle tijden het recht om gebruik van eigen meegebracht materiaal en gereedschap te verbieden. 

 

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

Ook het besluit om tijdens een activiteit de deelname te beëindigen, behoort tot ieders eigen individuele 

verantwoordelijkheid. Bij twijfel over gezondheid en/of lichamelijke conditie; raadpleeg een arts en overleg met 

de stichting!  

Als organisator aanvaardt Stichting Trails-N-Tales geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder 

begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die de deelnemer voorafgaand, tijdens of 

na afloop van de activiteit zouden overkomen. Stichting Trails-N-Tales aanvaardt ook geen enkele 

aansprakelijkheid voor schade aan, of vermissing en diefstal van goederen die de deelnemer voorafgaande aan, 

tijdens of na afloop van een activiteit in zijn bezit heeft. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de 

namens de Stichting Trails-N-Tales ingeschakelde vrijwilliger 

 

Stichting Trails-N-Tales heeft het recht om het document ‘Deelname en Eigen Verantwoordelijkheid en 

Aansprakelijkheid’ aan te passen. Deze wordt altijd naar de deelnemers verzonden en is ook altijd te 

downloaden op onze websites. 
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