Aanvullende programma info en voorwaarden:
Voorwaarden:
Op al onze programma’s zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u inzien op onze website, of
op verzoek een kopie per mail ontvangen. Ook onze privacy verklaring vindt u op de website. U wordt geacht zich
op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van de geboekte activiteiten en de juiste programmalocatie!
Zie routebeschrijving pagina 2.
Planning en alternatieven:
Zandbank Texel zal de uit te voeren activiteiten organiseren, plannen, begeleiden en zorgt voor benodigde materialen,
vergunningen en reserveringen. In principe gaan de activiteiten van Zandbank altijd door, ook bij slecht weer. Echter
bij weersomstandigheden waarbij de gereserveerde activiteiten niet door kúnnen gaan, bv. te veel- of te weinig wind,
zullen wij in overleg met u, een alternatief (buiten-) programma verzorgen. Wees op tijd!! Uitloop is vaak niet mogelijk
i.v.m. andere groepen.
Annuleringsvoorwaarden:
Voor de activiteiten van Zandbank Texel kunt u wijzigingen in aantallen tot 5 dagen van te voren doorgeven welke
kosteloos geannuleerd kunnen worden, tot een maximum van 20% met in acht name van de minimum deelname.
Voor accommodatie, vervoer en restauratieve voorzieningen gelden de uniforme voorwaarden Horeca en KNV
Busvervoer.
Betalingsvoorwaarden:
Bij reservering vragen wij een aanbetaling van 25% van het totale bedrag, het resterende bedrag van het programma
dient vier weken voor aanvang betaald te zijn (mits anders overeengekomen), hiervoor ontvangt u van ons tijdig de
factuur. De reservering is definitief na ontvangst van uw aanbetaling.
Blokarten:
Voor Blokarten gelden de volgende voorwaarden: slechts personen met een gewicht van maximaal 100 kg kunnen
deelnemen. De minimumleeftijd is 14 jaar. We werken we met een buddy-systeem; 2 deelnemers hebben de
beschikking over één Blokart. Blokarten kan vanaf Bft. 4 (14 knopen) t/m Bft. 6.
Kayaking/watersporten:
Ivm het maximale drijfvermogen van de kayaks geldt een maximaal deelnemersgewicht van 100 kg. Voor de overige
watersporten zullen de instructeurs met deelnemers zwaarder dan 100 kg in overleg gaan wat praktisch is.
Kledingadvies buitensporten:
De activiteiten van Zandbank vinden buiten plaats en gaan ongeacht de weersomstandigheden in principe altijd door.
Wij vragen u m.b.t. uw kledingkeuze rekening te houden met de actuele omstandigheden en de uit te voeren activiteit.
Kledingadvies periode mei t/m september:
 Zonnebril of pet
 Zonnebrand
 Stevige broek
 Stevige schoenen
 Evt. set droge kleding en handdoek

Kledingadvies periode oktober t/m april:
Handschoenen, muts en evt. zonnebril/skibril
Stevige broek/regenbroek
Warme jas
Stevige schoenen
Evt. set droge kleding en handdoek

Kledingadvies watersporten:
Tijdens de watersporten krijgt u van Zandbank een set beschermende kleding uitgereikt, bestaande uit een wetsuit,
zwemvest en helm. Afhankelijk van het weer kan het handig zijn om daarnaast de volgende attributen mee te nemen:
 Zwemkleding
 Handdoek
 Thermoshirt / fleece-trui
 Brillenkoordje (we adviseren echter uitdrukkelijk uw bril af te doen)
 Lensdoosje
 Zonnebrand, zonnebril, plastic tas of zak voor natte kleding
 Bij deelname aan de watersporten is het van belang dat alle deelnemers in het bezit zijn van een zwemdiploma.
Deelnemers die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma kunnen vanwege de veiligheid helaas niet
deelnemen aan de watersporten. Minimumleeftijd is 12 jaar.
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Kledingadvies Monkey Climbing:
 Sportieve kleding
 Sportieve schoenen
 Deelnemers met lang haar dienen het
haar vast te hebben i.v.m. veiligheid,
s.v.p. haarelastiek meenemen!

Strandspelen en bikehike:
Sportieve kleding
Sportieve schoenen
Evt. set droge kleding en handdoek

Veiligheid
Voor uw- en onze veiligheid is er op locatie altijd een gecertificeerde EHBO’er aanwezig, evenals een complete EHBOuitrusting. Daarnaast is het van belang dat wij goed geïnformeerd zijn over de lichamelijke conditie van de deelnemers.
Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld ziektes en gebreken die van invloed zijn op de lichamelijke conditie, allergieën en
zwangerschap. Wij adviseren dit vooraf aan ons kenbaar te maken. Wij adviseren u om het meenemen van waardevolle
spullen zoveel mogelijk te beperken.

Gebruik van alcohol is voorafgaand aan- en tijdens de activiteit niet toegestaan!!
Beeldmateriaal
Tijdens de activiteiten kunnen er foto- of filmopnames gemaakt worden welke wij voor promotiedoeleinden kunnen
gebruiken. Indien u dit niet wilt, kunt u dat voorafgaand schriftelijk aangeven.

Routebeschrijvingen:
Routebeschrijving naar Zandbank Texel, strand Paal 17
Het strand van paal 17 ligt iets ten zuiden van het dorpje De Koog. Vanaf de Pontweg (de weg van veerboot naar De
Koog) neemt u de afslag Paal 17 / Ecomare, dit is afslag nummer; 13. U neemt afslag Ecomare, maar blijft deze weg
volgen in de richting van het strand. Bij de grote parkeerplaats kunt u uw auto of fiets kunt parkeren, per 2018 is dit
betaald parkeren voor auto’s en bussen. U loopt verder in de richting van het strand, bij de strandpaviljoens
loopt u rechtsaf het strand op, na ca. 350 m. arriveert u bij Zandbank Texel, waar u door de instructeurs wordt
opgewacht. Kies in uw TomTom: NP parkeerterr.paal 17
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