
 
 

 
 

Spelregels zeekajakvaren Outdoor Inspiration 
 

 

Gezondheid en veil igheid 
Outdoor Inspiration (O.I.) doet er alles aan om de activiteit zo veilig 
mogelijk te laten plaatsvinden. Om de kans van een ongeluk of 
incident en de gevolgen daarvan te minimaliseren, heeft O.I. een 
aantal spelregels opgesteld. Lees deze alsjeblieft zorgvuldig door. 
 

Gezondheidsvoorwaarden 
Ø Deelnemer is zelf verantwoordelijk om te bepalen in welke mate 

zijn/haar gezondheid van invloed is op het veilig uitvoeren van 
de activiteit. Hierbij moet u denken aan blessures of 
aandoeningen aan een of meerdere lichaamsdelen, of 
gemoedstoestanden die het uitvoeren van een activiteit 
gevaarlijk dan wel onmogelijk maken.  

Ø Deelnemer dient bij twijfel zijn/haar gezondheid met O.I. te 
bespreken. 

 

Alcohol- en/of drugsgebruik 
Voor– en tijdens de sportieve activiteiten is het gebruik van alcohol 
en/of drugs verboden. 
 

Medicijngebruik 
Het gebruik van medicijnen kan het uitvoeren van een activiteit (of het 
omgaan met onvoorziene omstandigheden zoals omslaan en verlies 
van bootcontrole) gevaarlijk dan wel onmogelijk maken. Lees hiervoor  
nauwkeurig de bijsluiter en bespreek dit bij twijfel met O.I. 
 

Beschermende kleding 
Met zeekajakvaren zijn we dikwijls op niet-zwembare afstanden van de 
kant. Hierom moeten we ons voldoende beschermen tegen de kou 
en mogelijke onderkoeling. Dit is zelfs in de zomer aan de orde en 
belangrijk! Zorg ervoor dat je dus altijd de voorgeschreven kleding 
meeneemt. Deelnemers die dit niet bij zich hebben, worden 
uitgesloten van deelname! Heb je iets niet? Bespreek dit voor 
aanvang met O.I.. Waarschijnlijk kun je wel wat lenen.  
Verplicht meenemen: 
Ø T-shirt voor onder/over wetsuit: liefst synthetisch of wol; 
Ø Kajakjack of regenjas (tegen afkoeling); 
Ø Extra droog shirt en vest/jas; 
Ø Evt. andere kleding die in een nadere emailwisseling door O.I. 

wordt voorgeschreven. 
 

Weersomstandigheden en doorgang 

De beschreven tochten kunnen alleen doorgaan bij geschikte 
weeromstandigheden. Als er meer wind en/of golven staan dan 
gewenst, wordt in overleg besloten om naar een andere locatie te 
gaan of om de dag te annuleren. Ook als tijdens de tocht blijkt dat 
een deelnemer niet genoeg vaardigheden heeft voor de aanwezige 
omstandigheden, zal deze deelnemer veilig naar de kant worden 
begeleid.  
 

 

Kosten 
De kosten voor een activiteit worden door de 
deelnemers voor aanvang overgemaakt. Als O.I. omwille 
van de veiligheid besluit de activiteit niet door te laten 
gaan, wordt het geld weer teruggestort. Als tijdens de 
tocht blijkt dat een deelnemer over onvoldoende 
vaardigheden beschikt en de situatie gevaarlijk is, zal 
gezocht worden naar een veilige oplossing. Als voor de 
betreffende deelnemer de tocht vroegtijdig moet 
worden afgebroken, betaalt O.I. de helft terug.  
 

Risico en aansprakeli jkheid 
Ø Deelname aan de door O.I. georganiseerde 

activiteiten is geheel op eigen risico; 
Ø Outdoor Inspiration is niet aansprakelijk voor door 

de deelnemers geleden schade die het gevolg is 
van deelname aan de door Outdoor Inspiration 
georganiseerde activiteiten; 

Ø De deelnemer is adequaat verzekerd tegen de 
gevolgen van schade die ontstaat door deelname 
aan de door ons georganiseerde activiteiten.  

 

Deelname aan zeekajakactiviteit  

Deelnemer is: 
Ø Zich bewust van de gevaren die de uitvoering van 

de activiteit met zich mee brengt. 
Ø Fysiek en mentaal in staat om aan de activiteiten 

deel te nemen. 
Ø Op de hoogte van het vereiste niveau en de paklijst, 

omschreven in het bijgeleverde document van de 
activiteit. 

Ø Op de hoogte van de geldende 
gezondheidsvoorwaarden en regels t.a.v. alcohol, 
drugs en medicijngebruik. 

 

Gebruik van foto’s en fi lmpjes 

Wij maken soms foto’s en of filmpjes tijdens de 
activiteiten die gebruikt kunnen worden voor pr-
doeleinden. Wil je niet dat er foto en/of filmmateriaal 
gebruikt wordt waar jij op staat, laat dit dan per email of 
mondeling weten. 
 
 

 


