
 

 
 
Algemene voorwaarden Vitaal Vechtdal Challenge 2023 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Vitaal Vechtdal georganiseerde Vitaal 
Vechtdal Challenge. 

1. Deelname aan de Vitaal Vechtdal Challenge geschiedt geheel voor eigen risico.  
 

2. De deelnemer dient zelf een weloverwogen inschatting te maken van de risico’s die de 
challenge met zich meebrengt. 

 
3. Er wordt geadviseerd om de huisarts en/of andere behandelaar te raadplegen bij twijfel 

over deelname. 
 
4. De deelnemer dient tenminste WA-verzekerd te zijn.  

 
5. Tijdens de uitvoer van de Vitaal Vechtdal Challenge, dient de deelnemer de aanwijzingen 

van de wandelcoach en zorgprofessional op te volgen.  
 

6. Tijdens de uitvoer van de Vitaal Vechtdal Challenge, dient de deelnemer zich te houden 
aan de algemene verkeersregels.  

 
7. Tijdens de uitvoer van de Vitaal Vechtdal Challenge, dient de deelnemer zelf zorg te 

dragen voor een goede zichtbaarheid. 
 

8. Indien het handelen van de deelnemer de uitvoering van het programma bemoeilijkt of 
zorgt voor onveilige situaties, kan de deelnemer door Vitaal Vechtdal worden uitgesloten 
van het programma. 

 
9. Om het effect van de Vitaal Vechtdal Challenge in kaart te brengen en de resultaten te 

onderbouwing, wordt tenminste twee keer per challenge een meting afgenomen in de 
vorm van een vragenlijst. Van de deelnemer wordt verwacht dat zij deze lijsten naar 
waarheid invullen. 

 
10. De deelnemer geeft toestemming om te worden gefotografeerd en/of gefilmd in het 

kader van publiciteit ten aanzien van de Vitaal Vechtdal Challenge. Indien Vitaal Vechtdal 
geen beeldmateriaal mag gebruiken, dient dit vooraf schriftelijk te worden doorgegeven 
aan Vitaal Vechtdal. 

 
11. Vitaal Vechtdal kan op grond van overmacht besluiten de Vitaal Vechtdal Challenge te 

annuleren, dan wel te verzetten. Vitaal Vechtdal is in geen geval aansprakelijk voor 
eventueel gemaakte kosten door de deelnemer. 
 
 
 
 



 

 
 

12. Vitaal Vechtdal is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade. Een eventuele 
verplichting van Vitaal Vechtdal tot schadevergoeding is in alle gevallen beperkt tot 
schade die het directe gevolg is van aan Vitaal Vechtdal toe te rekenen opzet of grove 
schuld. Indien dit is bewezen zal de verplichting van Vitaal Vechtdal tot vergoeding van 
die schade beperkt zijn tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van Vitaal 
Vechtdal voor die schade uitkeert. 

 

Bij deelname aan de Vitaal Vechtdal Challenge gaat u akkoord met bovenstaande algemene 
voorwaarden.  
 
Ter aanvulling op deze algemene voorwaarden kunnen extra voorwaarden worden 
toegevoegd, zoals voorwaarden t.a.v. de coronamaatregelen. Raadpleeg hiervoor de website 
www.vitaalvechtdal.nl/challenge. 
 


