Wandelgidsen Milsbeek - tarieven 2018

 De tarieven gaan uit van een minimumbedrag per wandeling. De individuele
bijdrage is dus tot het minimum afhankelijk van het aantal deelnemers. Zie de
toelichting onder de tabel.

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.

 De coördinator kan meerdere aanmeldingen in een groep samenvoegen.
 De maximum groepsgrootte per wandeling is 15 personen.
 Bij grotere gezelschappen worden meerdere groepen gemaakt.
 Kinderen t/m 16 jaar moeten onder begeleiding zijn van een ouder of voogd.
 Kinderen tot 3 jaar zijn gratis (wandel- of kinderwagen gewenst)
 Kinderen t/m 12 jaar half tarief

Kies een wandeling →

Alle wandelingen behalve de groene en
blauwe route vanaf de Bloemenstraat

Groene en blauwe route
Bloemenstraat

Per volwassene

€ 2,00 zie toelichting

€ 3,00 zie toelichting

Per kind van 4 t/m 16

€ 1,00 zie toelichting

€ 1,50 zie toelichting

Kinderen van 0 t/m 3

€0

€0

↓Wie gaan er mee?

Minimum tarieven per wandeling zie toelichting
Minimum bedrag

€ 10,00

€ 15,00

Toelichting


Het minimumtarief is van toepassing als het totaal van individuele tarieven lager is dan het minimum

Rekenvoorbeelden:


Twee volwassenen willen met gids wandelen op de st. Jansberg en er zijn geen derden bij. Twee keer het individueel
tarief is minder dan het minimum, dus is het minimumtarief van toepassing. De 2 mensen betalen elk € 5,00



Twee volwassenen willen met de gids wandelen op de st. Jansberg en er zijn nog twee volwassenen die willen
aansluiten. Het minimumtarief is van toepassing en de kosten per persoon zijn dus € 2,50.



Zes volwassenen met een kind van 10 jaar willen met gids wandelen op de st. Jansberg. De som van individuele
bijdragen is hoger dan het minimum. Het totaal is € 13,00 (6x2 + 1x1).

De bovenstaande tarieven dekken uitsluitend de kosten van de gids. Alle overige kosten zijn voor rekening van de
deelnemer(s).
Indien deelnemers gebruik willen maken van faciliteiten die op het start- en eindpunt beschikbaar zijn dan dienen ze hierover
zelf afspraken te maken met de beheerders/uitbaters. De gids, de coördinator wandelgidsen en de werkgroep wandelgidsen
staan volledig buiten deze afspraken en zijn hierop niet aanspreekbaar.
Met de coördinator wordt afgesproken hoe de betaling geschiedt. Bij betaling per bank dient het afgesproken bedrag op de
dag voorafgaand aan de wandeling te zijn bijgeschreven op de bankrekening. Als de betaling niet is ontvangen dan wordt de
betreffende deelnemer uitgesloten van deelname.
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