Fijn dat je mee wilt doen aan onze toertocht!
Maar let even op de algemene voorwaarden van de organisatie MWC toertochten:
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De publicatie van de toertocht gaat via de MWC website en per email.
Aanmelding is alleen mogelijk via de MWC website en tot de aangegeven sluitingsdatum.
Aanmelding gaat op volgorde van datum en tijd van inschrijving via de website.
Indien mogelijk, wordt er voor elke tocht een reservelijst gemaakt om personen te kunnen vervangen.
Als er geen reservelijst kan worden gemaakt (weinig aanmeldingen), dan is de uitvallende deelnemer
zelf verantwoordelijk voor de benoeming van een vervanger.
De aanmelding is pas definitief op het moment dat het aanbetalingsbedrag op de rekening van MWC
is ontvangen.
Het aanbetalingsbedrag dient voor de dekking van contractuele- of reserveringskosten en kan alleen
worden terugbetaald indien per saldo geld over is, of een vervanger deze betaald.
Als de tocht door overmacht (slecht weer, hoog water, etc.) niet door kan gaan en er door de toer
organisatie reeds contractuele verplichtingen zijn aangegaan kan het aanbetalingsbedrag
mogelijkerwijs niet worden terugbetaald.
De totale kosten van een tocht zijn gebaseerd op een calculatie met het maximale aantal deelnemers.
Indien het aantal deelnemers van een tocht kleiner is draagt de groep pro rata de vaste kosten van de
tocht (zoals huur van een bus, overnachtingskosten, etc.).
Deelname aan een tocht is alleen mogelijk als het totaalbedrag uiterlijk 3 dagen voor vertrek op de
MWC rekening is ontvangen.
14 dagen na de tocht wordt er door de toer organisatie een financiële verantwoording aan de
deelnemers voorgelegd. Een negatief saldo zal in rekening worden gebracht van de deelnemers. Een
positief saldo wordt teruggestort op de rekening van de deelnemer indien het bedrag groter is dan 10
EUR p.p. Het resterend bedrag blijft dan in de clubkas en kan voor de voorbereiding van nieuwe
tochten gebruikt worden.
Deelname aan toertochten is verzekerd conform het MWV verzekeringen stelsel. Deelnemers dragen
gezamenlijk de kosten voor schades die niet verzekerd kunnen worden (b.v. eigen risico).
Vervoer van deelnemers met privé auto wordt vergoed op basis van brandstofkosten door de mee
rijdenden. Indien gebruik wordt gemaakt van gehuurde busjes, is dit reeds verrekend in de totale
toerkosten.
Iedereen helpt mee bij de voor- en na-bereiding van een tocht – samen uit/samen thuis. Als je bij de
voor- of na-bereidingsactiviteit niet aanwezig kunt zijn is dat zeker een rondje waard.
De toer organisatie is verantwoordelijk voor de bootindeling tijdens de tocht, tenzij iets anders is
overeengekomen.
Het is verplicht om het officiële MWC club tenue te dragen tijdens de toertocht.
Vaak worden tijdens een tocht foto’s, filmpjes of toerverslagen gemaakt. Door jouw inschrijving geef
je toestemming dat foto’s en filmpjes waar jij op te zien bent op de website van MWC gepubliceerd
mogen worden. Jij hebt altijd het recht deze foto’s of filmpjes te laten verwijderen.

Wij wensen je veel plezier op onze toertocht!

