
VOORWAARDEN 
BOERENWINTERWANDELING 
 

• Deelnemers dienen zich aan te melden via het formulier op de website. Aanmelden 

kan tot en met vrijdag 20 december mits er plaatsen beschikbaar zijn. De laatste jaren 

was de wandeling rond 1 december volgeboekt. 

 

• U neemt op eigen risico deel aan de wandeling. 

 

• De kosten voor deelname zijn: 

€ 10,00 voor kinderen t/m 12 jaar 

€ 25,00 voor volwassenen 

€ 22,50 voor leden van Vallei Horstee 

 

• Voor dit bedrag krijgt u: 

deelname aan de wandeling met alle activiteiten, 

warme choco/glühwein/oliebol onderweg, 

deelname aan het stamppottenbuffet, 

twee consumpties bij start en eindpunt. 

 

• Na aanmelding krijgt u van ons per email een verzoek om het verschuldigde bedrag 

over te maken. Als wij dit bedrag hebben ontvangen, is uw deelname definitief. 

 

• Bij verhindering of als u zelf niet meer wenst deel te nemen, krijgt u geen geld retour. 

Wel kunt u een andere naam doorgeven van een persoon die als vervanger mee doet. 

 

• De wandeling gaat ook bij minder goede weersomstandigheden door. Zorg dus zo 

nodig voor water- en winddichte kleding en schoeisel (laarzen of bergschoenen 

aanbevolen). 

 

• Honden zijn niet toegestaan. 

 

• De route gaat deels over ongebaande paden en is niet geschikt voor wandelwagens, 

rolstoelen, etc. Ook is de wandeling niet geschikt voor mensen die minder goed ter 

been zijn. 

 

• De mensen die in de latere groepen starten (na ongeveer 14:00 uur), lopen het laatste 

deel van de wandeling bij invallende duisternis. Dit is afhankelijk van uw 

wandeltempo. Zonsondergang is om ongeveer half 5. We markeren het laatste deel 

van de route met vuurkorven. Tip: neemt u zelf een zaklamp mee! 

 

• U loopt de wandeling op eigen risico als normale verkeersdeelnemer. Let goed op bij 

het oversteken van wegen en het wandelen langs wegen. Alleen bij de parkeerplaats 

bij het startpunt Groot Zandbrink staan verkeersregelaars, op de rest van de route moet 

u zelf goed opletten.  

 



• Vier keer per uur start er een groep wandelaars. U kunt verder de route in uw eigen 

tempo lopen. Per email ontvangt u bericht over de starttijd van de door u aangemelde 

deelnemers.  

 

• Vanaf het eindpunt van de wandeling laten we een pendelbus rijden die u terug brengt 

naar het startpunt op Hoeve Groot Zandbrink waar dan het stamppotbuffet klaar staat. 

 

COVID 19 en eventuele retourbetaling 

• We houden ons aan de meest recente maatregelen die door de overheid zijn 

afgekondigd. 

 

• Omdat tijdens de Boerenwinterwandeling voedsel en dranken worden verstrekt, 

moeten we de toegangsregels voor de horeca toepassen. Dit betekent waarschijnlijk 

dat u bij aankomst (voordat u de wandeling start) een geldige QR-toegangscode moet 

kunnen tonen. Ook zult u bij de terugrit in de pendelbus waarschijnlijk een mondkapje 

moeten dragen. Het kan zijn dat de toegangsregels nog veranderen. Uiterlijk op 24 

december 2021 ontvangen de contactpersonen die bij ons deelnemers hebben 

ingeschreven, een e-mailbericht met de toegangsregels die we op 29 december zullen 

toepassen. 

 

• Als de Boerenwinterwandeling volledig moet worden afgelast, dan zullen we u een 

retourbetaling doen. Per deelnemer houden we dan € 2,50 in, voor de door ons 

gemaakt organisatiekosten. De rest van de betaalde kosten zullen door ons worden 

terug betaald op het rekeningnummer dat bij de inschrijving is gebruikt. 

 

• Er is een mogelijkheid dat de wandeling op zich door kan gaan, maar dat het 

stamppotbuffet moet worden afgelast (bijvoorbeeld als de toegangsregels voor de 

horeca worden verscherpt). In dat geval vervalt het buffet en zullen we u 50% van de 

door u betaalde kosten retourneren. 


