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Algemene voorwaarden Ik Wil Opvallen.nl
1 Financiële verantwoordelijkheid
1) Het financiële risico voor de 4-daagse van elk jaar ligt in zijn geheel bij de (aspirant)
loper/verzorger;
2) Bij aantoonbare uitloting kan de aspirant loper, in overleg met de organisatie,
switchen naar de rol van verzorger. Hij/zij krijgt dan het verschil van het inschrijfgeld
terug;
3) Wil de uitgelote loper niet mee als verzorger maar trekt hij/zij zich terug, dan beslist
de organisatie òf en zo ja hoeveel, de uitgelote loper terugkrijgt. Deze beslissing
wordt genomen nà de 4-daagse van dat jaar. Voor verzorgers die zich terug trekken
geldt hetzelfde.
4) IWO heeft geen groeps-annuleringsverzekering maar raad iedereen aan zelf uit te
zoeken of het zin heeft een eigen annuleringsverzekering af te sluiten.
5) Kosten die voortvloeien uit een annulering (zoals bijvoorbeeld in 2020 a.g.v. het
Corona-virus òf anderzijds) worden evenredig gedragen door de hele groep.

2 Aanmelden & betalen
1) Iedereen die de informatiebrief voor het nieuwe jaar ontvangt en in het jaar
voorafgaand hieraan aanwezig was op de locatie van IWO heeft in het komende jaar,
in diezelfde rol, voorrang op anderen. De organisatie behoudt zich echter het recht
voor een ervaren verzorger van de reservelijst voorrang te geven op een loper die
voor het eerst switcht naar de rol van verzorger (m.u.v. artikel 1 onder 2).
2) Lopers en verzorgers zijn pas zeker van een plaats in het IWO-verblijf als:
a. Het digitale aanmeldformulier, uiterlijk op 1 september van het jaar
voorafgaand aan de 4-daagse waarop het betrekking heeft, ingevuld is
ontvangen door de organisatie. Dit gaat via een link op de website van IWO.
Bij het insturen van dit digitale aanmeldformulier ga je ook akkoord met deze
Algemene Voorwaarden en ben je op de hoogte van ons Privacy-beleid (je kan
doorklikken om ze door te lezen);
b. De hoogte van het verschuldigde bedrag en de wijze van betaling staan in de
1e informatiebrief.
c. Mocht IWO de locatie niet vol krijgen dan behoudt zij zich het recht voor een
nacalculatie uit te voeren.
Voldoe je op enige wijze niet aan de betalingsvoorwaarden, zonder hierover
contact op te nemen met de organisatie, dan vervalt alsnog je plek en is
artikel 1 onder 3 van toepassing.
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3) IWO Stuurt geen reminders;
4) Als aan één van bovenstaande voorwaarden niet voldaan is ontvangt de betreffende
loper of verzorger hiervan bericht en vervallen zijn of haar rechten.
5) De minimum leeftijd om je aan te sluiten bij IWO, als loper of verzorger op de locatie,
is 18 jaar.

3 Aanwezig zijn
1) Kwartiermakers (op uitnodiging van de organisatie) gaan de vrijdag vóór de 4-daagse
naar de locatie;
2) Alle andere IWO’ers zijn welkom vanaf de zaterdag vóór de 4-daagse maar dienen
uiterlijke aanwezig te zijn op maandagmorgen 10.00 uur. Vertrek kan tot en met
(uiterlijk) de zaterdagochtend (na het ontbijt) nà de 4-daagse; Vertrek op
vrijdagavond is vanzelfsprekend ook een keuze.
3) Wie blijft t/m de zaterdagmorgen nà de 4-daagse helpt ook mee opruimen;

4 IWO Shirt
1) Op wandeldagen is het dragen van het roze IWO-shirt voor iedereen verplicht.

5 Familie
Bezoek voor de aspirant loper/verzorger is alleen toegestaan op de vrijdagmiddag van de
intocht;

6 Tot slot
Indien niet in voorzien, of als deze Algemene voorwaarden vragen oproepen, dan beslist de
organisatie.
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