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Dit reglement is opgesteld door de werkgroep Wandelgidsen Milsbeek en is van toepassing op alle 

wandelingen die op grond van afspraken met de werkgroep plaatsvinden. 
 

 

Definities: 

 Werkgroep Wandelgidsen Milsbeek: Een samenwerking van vrijwilligers met als doel in de plaats Milsbeek begeleide wandelingen aan 

te bieden aan groepen wandelaars. Verder te noemen "werkgroep". 

 Wandelgids Milsbeek: Een vrijwilliger die zich heeft aangesloten bij de werkgroep wandelgidsen. Verder te noemen "gids". 

 Coördinator wandelgidsen: Een vertegenwoordiger van de werkgroep wandelgidsen die afspraken maakt over wandelingen. Verder te 

noemen "de coördinator". 

 Gidswandeling Milsbeek: Een wandeling of rondleiding in Milsbeek onder begeleiding van een gids. Verder te noemen "wandeling". 

 Deelnemer: Een persoon of groep personen die met de coördinator afspraken heeft gemaakt over een wandeling of rondleiding onder 

begeleiding van een gids, inclusief de personen die op grond van die afspraken deelnemen aan de wandeling. Verder te noemen 

"deelnemer". 

 Betaling: Een vergoeding op grond van de vastgestelde tarieven en afspraken daarover met de coördinator of gids. 

Bepalingen: 

1. Met de coördinator dienen vooraf afspraken te zijn gemaakt over de de datum en tijd, de route, het aantal personen en de betaling. De 

coördinator kan kleinere groepjes samenvoegen of grotere groepen splitsen. De coördinator wijst op dit reglement. 

2. Zowel gids als deelnemers zijn gehouden aan dit reglement. De gids maakt daarvan melding bij aanvang van een wandeling. 

3. Voertuigen waarmee deelnemers op het vertrekpunt komen dienen volgens de geldende regels te worden geparkeerd. Aanwijzingen van 

terreinbeheerders en grondeigenaren dienen te worden opgevolgd. 

4. Betalingen dienen voor aanvang van de wandeling te zijn voldaan. De coördinator registreert alle betalingen. 

5. Deelnemers mogen tijdens de wandeling geen fietsen of (motor)voertuigen meevoeren, tenzij daarover afspraken zijn gemaakt met de 

coördinator of de gids. 

6. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken over bestedingen op begin en eindpunt van de wandeling. 

7. Vanaf de kennismaking met de gids tot aan het afsluiten van de wandeling dienen de deelnemers de aanwijzingen van de gids op te 

volgen. De gids is bevoegd om de route van de wandeling aan te passen. 

8. Kinderen t/m 16 jaar dienen onder begeleiding te zijn van een ouder of voogd. 

9. De gids draagt zo veel als mogelijk zorg voor het goede verloop van een wandeling. 

10. Bij incidenten tijdens de wandeling zal de gids bijdragen aan het zo snel mogelijk inroepen van hulp. 

11. De gids kan deelnemers weigeren als ze naar het oordeel van de gids niet voldoen aan dit reglement. 

12. De wandelingen vinden plaatst in de openbare ruimte en deels op privé terrein en/of in de kerk. De gebruikelijke fatsoensnormen zijn 

van toepassing. 

13. Deelnemers zijn tijdens de wandeling volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen welzijn en gedrag. 

14. De gids, noch de werkgroep wandelgidsen, is verantwoordelijkheid voor het welzijn en het gedrag van deelnemers en is direct noch 

indirect aansprakelijk voor wangedrag, incidenten, ongevallen, schades of letsels tijdens de wandeling. 

15. Deelnemers mogen het welzijn van mens en dier niet in gevaar brengen, noch mogen deelnemers risico's veroorzaken voor en/of schade 

toebrengen aan de natuur en eigendommen van derden. 

16. De gids kan aangifte doen bij de politie in het geval van ernstig wangedrag, vernieling of het veroorzaken van ernstige hinder. 

17. Meegenomen goederen, etenswaren of verpakkingen mogen niet onderweg worden achtergelaten. 

18. Bij onverwachte risico's kan de gids besluiten een wandeling te weigeren, in te korten of zelfs af te breken. Hiervan kan bijvoorbeeld 

sprake zijn bij een slechte gezondheid of wangedrag van een deelnemer, naderend slecht weer of ander onheil van buitenaf. 

19. Honden mogen alleen aangelijnd mee. Los laten lopen is niet toegestaan. 

20. Het is niet toegestaan opnames, foto's of andere registraties van deelnemers of gidsen te maken en/of openbaar te maken zonder de 

daarvoor vereiste toestemming van betrokkenen. 

21. Gegevens van deelnemers worden door de werkgroep behandeld in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving. 

22. De wandelgidsen vallen onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Gennep. 

23. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de werkgroep (www.wandelgidsenMilsbeek.nl) en wordt geacht bekend te zijn bij 

gidsen en deelnemers. 
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