
Algemene voorwaarden toertochten KNRB 
 
1. Deelnemer is lid bij een roeivereniging en dus bekend met de risico’s verbonden aan 

sportuitoefening en het roeien. De roeitochten van de KNRB vinden plaats op doorgaans 
onbekende vaarwegen bij onzekere en wisselende omstandigheden. Deelnemer verklaart dat het 
plezier en de uitdaging van een avontuurlijke tocht haar/zijn reden is om deel te nemen aan deze 
roeitocht.  Met de keuze voor deze roeitocht verklaart deelnemer mogelijke risico’s te 
aanvaarden. 

 
2. Deelnemer verklaart binnen de eigen vereniging bevoegd en ervaren te zijn om te roeien en te 

sturen in boottypen die tijdens de roeitocht gebruikt worden, kennis te hebben van de vaarregels 
en zich in het vaargebied van de tocht te (laten) informeren over regels,  vaarwegen en 
vaaromstandigheden. 

 
3. Deelnemer verklaart in goede gezondheid en fysieke conditie te zijn om de geplande afstanden 

ook onder minder gunstige omstandigheden te kunnen roeien en om in onverwachte situaties 
adequaat te kunnen handelen. 

 
4. Deelnemer verklaart geen enkele beperking te stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van roeipositie 

of tillen van de boot en niet afhankelijk te zijn van de hulp van anderen.  
 

5.  Deelnemer beschikt over voldoende zwemvaardigheid. 
 

6. Deelnemer treft tijdens de roeitocht steeds adequate veiligheidsmaatregelen, is voorbereid op 
onderkoeling, oververhitting en zonnebrand en heeft tijdens het roeien steeds voldoende eten 
en drinken, adequate kleding, mobiele telefoon en een reddingsvest bij zich. 

 
7. Deelnemer verklaart zelf verantwoordelijk te zijn en zich verzekerd te hebben voor zorgkosten en 

wettelijke aansprakelijkheid. 
 

8. Deelname is geheel en uitsluitend voor risico van deelnemer. De KNRB is niet aansprakelijk voor 
welke materiële of persoonlijke schade dan ook ten gevolge van deze roeitocht. 

 
9. De volgende inschrijf-/betalingsvoorwaarden zijn van toepassing: 

9.1. Deelnemer verklaart zich er mee akkoord dat zijn/haar gegevens worden gebruikt voor de 
organisatie van de tocht. 

9.2. Inschrijving met een volledige ploeg heeft de voorkeur, iedere deelnemer dient zich wel 
individueel in te schrijven. De toercommissie zal bij onvolledige ploegen trachten te 
bemiddelen om een ploeg compleet te maken. 

9.3. Bij inschrijving moet de aanbetaling,- zoals vermeld bij de tocht-, zo spoedig mogelijk te 
worden voldaan door overmaking op het opgegeven IBAN. Bij betaling voor meerdere 
deelnemers moeten de individuele namen worden vermeld. De inschrijving wordt pas van 
kracht na ontvangst van de aanbetaling. 

9.4. De reissom dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de tocht in zijn geheel te zijn 
ontvangen. 

9.5. Indien een tocht wordt overschreven door een teveel aan deelnemers,  zal de 
toercommissie de selectie maken op basis van de volgende richtlijnen; 

- Volgorde van inschrijving is geen garantie op deelname 
- Wie zich met een ploeg inschrijft krijgt voorrang 
- Bij overtekening zal, als er van één roeivereniging meerdere ploegen hebben 

ingeschreven, er slechts één ploeg van die vereniging kunnen worden toegelaten. 
- Ploegen met minimaal 2 nieuwe toerroeiers hebben voorrang 

9.6. Bij annulering zijn annuleringskosten verschuldigd: 



- Bij annulering tot 60 dagen voor vertrek € 25 
- Bij annulering vanaf de 60e dag tot de 30e dag voor vertrek 50% van de reissom 
- Bij annulering vanaf de 30e dag voor vertrek 100% van de reissom 
- Wanneer een deelnemer zich laat vervangen door een ander persoon die voldoet 

aan de voorwaarden, wordt € 25 wijzigingskosten in rekening gebracht. 
9.7. De prijs van de reis is vastgesteld op basis van voorcalculatie. Bij meer of minder kosten kan 

de prijs worden aangepast.  
9.8. Indien ten gevolge van omstandigheden buiten de macht van de KNRB (zoals onder meer de 

waterstand of slecht weer) het programma van de tocht gewijzigd moet worden, kan de 
deelnemer geen aanspraak maken op enige restitutie. Indien de gehele tocht door 
dergelijke omstandigheden geen doorgang kan vinden, zal de KNRB zich inspannen om een 
alternatieve tocht aan te bieden of zal zo mogelijk tot restitutie worden overgegaan. 
 

10. Bij de meeste tochten zijn inbegrepen: 
- Vervoer per luxe touringcar vanaf diverse opstapplaatsen in Nederland 
- Botenvervoer vanaf de verenigingen naar het startpunt v.v. 
- Bagage-,  en voor zover nodig personenvervoer tijdens de tocht 
- Overnachtingen op basis van logies/ontbijt in tweepersoonskamers 
- Een aantal diners 
- Verzekering boten, vergunningen, havengelden, fooien 

Niet inbegrepen zijn: 
- Overige maaltijden 
- Reis- en annuleringsverzekeringen 
- Toeslag éénpersoonskamer (indien mogelijk) 
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