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De wandelgidsen zijn trots op Milsbeek en daarom nemen ze u graag mee. Ze doen dit vrijwillig , worden niet betaald en 

krijgen geen vergoeding anders dan werkelijk gemaakte kosten. De vergoeding aan deelnemers / wandelaars die wordt 

gevraagd is nodig om kosten te dekken, bijvoorbeeld voor de website en drukwerk. De vergoeding is kostendekkend en 
zeker geen verdienmodel. 

 

 
 
 

 

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze wandelingen. Wij laten u graag delen in al het moois van onze 

omgeving. Onderstaand leggen we uit hoe u een wandelgids kunt bespreken. 

1. Zoek op de website een wandeling uit of maak een keuze bij de VVV in Gennep. 

2. Kijk ook even naar de voorwaarden en de kosten. 

3. Neem contact op met onze coördinator en spreek af: 

a. Wanneer u wilt wandelen 

b. Welke route u wilt wandelen met een gids 

c. Met hoe veel personen u wilt wandelen 

d. Of u samen met derden wilt wandelen of dat u de gids "exclusief" wilt. 

e. Hoe u gaat betalen 

4. De coördinator neemt uw gegevens op (die worden vertrouwelijk behandeld): 

a. Naam 

b. Adres 

c. Telefoonnummer, bij voorkeur een mobiel nummer. 

d. e-mailadres 

5. De coördinator kijkt of er een gids beschikbaar is: 

a. Als een gids beschikbaar is dan legt hij de wandeling vast. 

i. U ontvangt een bevestiging via e-mail of whats-app 

ii. Op de afgesproken datum, tijd en plaats treft u de gids. 

b. Als er geen gids beschikbaar is op de gewenste datum dan zoekt de coördinator met u 

naar een alternatief. 

6. U betaalt conform de betalingsafspraak met de coördinator. 

 

Na de wandeling horen we graag hoe u het ervaren heeft. U kunt via onze facebookpagina 

reageren, de coördinator een mailtje sturen of via whats-app een bericht sturen. 

Wij wensen u veel plezier 


