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Algemene voorwaarden 

● Hike and Seek vindt plaats vanaf vrijdagavond tot en met zondagochtend. 

● Inschrijven kan in teamverband met een minimum van 2 personen en een 

maximum van … personen. 

● Alle deelnemers zijn geregistreerd lid van Scouting Nederland. 

● Deelnemers moeten op de dag van aankomst tijdens Hike and Seek minimaal 

18 jaar oud zijn om mee te mogen doen aan Hike and Seek.  

● Deelname aan Hike and Seek is volledig op eigen risico.  

● De huisregels van Hike and Seek zijn onlosmakelijk verbonden aan deze 

deelnemersvoorwaarden. Bij het akkoord gaan met de voorwaarden gaat de 

deelnemer automatisch akkoord met de huisregels. 

● Elke deelnemer houdt zich zelf zo goed mogelijk op de hoogte van alle 

informatie over Hike and Seek die via nieuwsbrieven, website, mobiele 

kanalen, etc. wordt verspreid.  

● Prijswijzigingen en publicatiefouten voorbehouden. 

 

Het spel 

● Instructies tijdens het kamp (van de organisatie of haar medewerkers) dienen 

ten alle tijden opgevolgd te worden. 

● De organisatie heet het uiteindelijke beslissende oordeel over het spelverloop 

en de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

● Deelnemers beloven zich te houden aan de geldende regels met betrekking 

tot kamperen (wild kamperen is niet toegestaan), geluidsoverlast en dergelijke.  

● Het kan voorkomen dat er nog specifieke regels worden toegevoegd tijdens 

het weekend, deze zullen we dan bekend maken tijdens Hike and Seek via de 

welbekende kanalen.  

 

Inschrijving 

● De teamcaptain is degene die de inschrijving van een groep deelnemers doet 

via het portal van Hike and Seek. 

● De teamcaptain van de groep is tevens contactpersoon. Hij is verantwoordelijk 

voor deze inschrijving, het verstrekken van juiste/correcte informatie en de 

betaling van de kosten die aan de inschrijving verbonden zijn. De 

contactpersoon is dus zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van het 

inschrijfgeld van de door hem ingeschreven deelnemers.   

● De teamcaptain verklaart dat hij/zij bevoegd is namens de deelnemers op te 

treden. 
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● Het minimale aantal deelnemers is 100 personen. Wanneer dit aantal niet 

bereikt wordt, zal deze editie niet doorgaan. Deelnemers krijgen het dan al 

voldane deelnemersgeld volledig terugbetaald.  

● Het maximaal aantal deelnemers wordt bekend gemaakt via de welbekende 

kanalen. Indien er meer personen willen inschrijven kan dit door middel van de 

digitale wachtrij. Latere plaatsing gaat op volgorde van inschrijving in deze rij. 

Eventuele uitzondering is dat de organisatie bij een gebrek aan Hikers of 

Seekers groepen deze met voorrang plaatst. 

● De organisatie heeft het recht om inschrijvingen af te wijzen of te wijzigen, 

zonder opgave van reden. Dit recht kunnen zij bijvoorbeeld hanteren indien ze 

vermoeden dat het toelaten van bepaalde deelnemers negatieve gevolgen 

kan hebben. Indien je inschrijving afgewezen wordt, worden er uiteraard geen 

kosten in rekening gebracht voor de afmelding. Hiervan wordt je dan per mail 

op de hoogte gesteld. 

● Indien een deelnemer een T-shirt en/of barkaarten besteld heeft, kan deze 

bestelling tot 1 februari geannuleerd of gewijzigd worden. 

● Indien er t-shirts en/of barkaarten besteld zijn door een deelnemer kunnen 

deze tijdens het aanmelden afgehaald worden op vertoon van de afmelding. 

● Uiterlijk een week voor aanvang van Hike and Seek ontvangt de teamcaptain 

op het door hem opgegeven adres bij inschrijving een informatieboekje en het 

aanmeldformulier als bewijs van inschrijving. 

● Eventueel bestelde t-shirts en barkaarten ontvang je bij inlevering van het 

aanmeldformulier op vrijdagavond. 

● Bij aanmelding op Hike and Seek vindt controle plaats van het aantal 

deelnemers die door middel van de online inschrijving bij de organisatie 

bekend zijn. Tevens kan er ook ten allen tijde gevraagd worden om een geldig 

legitimatiebewijs. 

● Als blijkt bij controle dat een deelnemer niet voldoet aan de bij de inschrijving 

gestelde eisen heeft Hike and Seek het recht deze persoon deelname tot het 

evenement te ontzeggen. 

● Wanneer een aanmeldformulier op vrijdagavond niet wordt ingeleverd door 

een deelnemer, vervallen de verplichtingen tot het leveren van de bestelde 

artikelen.  
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Financiën 

● De kosten van de deelname bedragen €30,00 per deelnemer. Daarnaast 

betaal je €1,50 voor een Hike and Seek beker die je op vrijdagavond ontvangt. 

Dit bedrag zal worden geïnd via automatische incasso in twee delen. 

● In december zal er per deelnemer €10,00 geïncasseerd worden van de 

rekening van de teamcaptain. Het resterende bedrag (inclusief bestelling van 

barkaarten, slaapplaatsen, T-shirts en bekers) zal rond 15 februari 

geïncasseerd worden.  

● Als teamcaptain ben je verantwoordelijk voor de betaling voor het hele team. 

Indien het innen van het deelnemersgeld geheel niet of gedeeltelijk niet lukt, 

zal de teamcaptain binnen 14 dagen zorg dragen voor de betaling van het niet 

geïnde bedrag. Mocht het missende bedrag 14 dagen na incassodatum niet 

ontvangen zijn, dan wordt het team uitgeschreven.  

● Bij afmelden voor 1 februari is er geen deelnemersgeld verschuldigd. Meld je 

af tussen 1 februari en 1 maart, dan dien je €15,00 per persoon te betalen. Bij 

afmelding na 1 maart ben je het volledige bedrag verschuldigd. 

 

Aansprakelijkheid 

● Instructies en spelregels dienen opgevolgd te worden, dan is de kans op letsel 

of schade nihil. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden 

voor eventuele schade die ontstaat door deelnemers. 

● De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan door deelnemers 

meegenomen materiaal of apparatuur. Er wordt geen collectieve 

reisverzekering afgesloten. Indien gewenst kan via het landelijk 

servicecentrum van Scouting Nederland een reis- en bagageverzekering 

worden afgesloten. De volledige informatie hierover is te vinden op de website 

van Scouting Nederland. 

● Wanneer deelnemers schade veroorzaken in het gebied, zal deze schade op 

de betreffende deelnemers verhaald worden. 

● Ten alle tijden dienen deelnemers zich te houden aan de lokale 

(verkeers)regels. 

 

Privacy 

● Door in te schrijven verleent de deelnemer toestemming aan Hike and Seek 

om beeldmateriaal dat tijdens het evenement gemaakt wordt vrij te gebruiken 

voor publicitaire doeleinden. 

● Beeldmateriaal gemaakt tijdens Hike and Seek, welke deelnemers 

beschikbaar stellen aan Hike and Seek mag vrij gebruikt worden door Hike 

and Seek. 

● Hike and Seek kunnen bij bepaalde gelegenheden het maken van 

beeldmateriaal (foto/video) weigeren.   



Versie: 11-10-2018         
 
  
 

 

● Voor de overige Privacy voorwaarden verwijzen we naar de Privacy 

policy.  

 


