
Reglement Avondvierdaagse Prinsenbeek  
 

1. Het startschema zal strikt worden nageleefd, d.w.z.  dat het startbureau exact om 18.30 uur open gaat.  
2. De individuele deelnemers en groepen ontvangen bij de start een startkaart en leveren deze elke dag bij  

terugkomst weer in bij het startbureau. 
Een begeleiderskaart is alleen aan te schaffen in combinatie met minimaal 1 deelnemerskaart van € 4,50 of € 5,00. 

3. Elke deelnemer dient zich te gedragen volgens de verkeersregels en heeft geen extra rechten dit aangaande. 
4. Van elke deelnemer wordt een volledige medewerking verwacht. 
5. Aanwijzingen van de organisatie, politie, verkeersregelaars, controle-/traktatieposten, dienen te worden opgevolgd. 
6. Bij het uitlopen van de wandelvierdaagse, hiervoor moet minimaal 3 avonden worden deelgenomen (het aantal dagen  

wordt gecontroleerd aan de hand van controleknipjes/scans van de deelnemerskaart), ontvangt de deelnemer een 
herinnering. 

7. Het betreft hier een wandelvierdaagse, d.w.z. skeelers, fietsers of meerijders achter op een fiets worden bestraft met  
inname van de startkaart, of ( bij een groep) uitsluiting van ontvangst van een herinnering voor die persoon. 

8. De organisatie aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade toegebracht aan derden of voor de 
gevolgen van letsel en/of ongevallen. 

9.  Zorg met warme weersomstandigheden voor voldoende vocht door bijv. een bidon of flesje met water mee te nemen. 
10.  Tijdens het evenement worden foto’s gemaakt door een fotograaf, mocht u niet op de foto wensen geef dit dan aan bij de  

desbetreffende fotograaf. 
11.  Tijdens het evenement worden er om persoonsgegevens gevraagd, deze gegevens bewaren wij tot na de  

 avondwandelvierdaagse. Hierna worden deze gegevens gewist. Ook worden er tijdens het evenement foto’s gemaakt. 
 Bij inschrijving gaat u automatisch akkoord met bovengenoemde.(Artikel 11) 

12.  Het deelnemen aan de wandelvierdaagse is op EIGEN RISICO. 
13.  Denk aan bos en heidebrand. HOUDT HET VUUR UIT DE NATUUR. 
14.  Sluitingstijd van het startbureau is 21.30 uur. 
15.  Waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. 
 
Bestuur, Avondvierdaagse Prinsenbeek 


