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Hoofdstuk 1: ALGEMEEN
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.

2.
3.
4.

Deze Algemene Voorwaarden betreffen de betalings- en leveringsvoorwaarden voor het
donateurschap, e-tickets voor het inschrijven voor de tocht en het toertocht reglement van de
Stichting Overijsselse Merentocht; hierna te noemen “OMT”.
Daar waar gesproken wordt over lidmaatschap in diverse uitingen, wordt bedoeld donateurs.
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
De tekst van deze Algemene Voorwaarden is beschikbaar op de website van de OMT.

Artikel 2: Bereikbaarheid
Wij proberen veel gestelde vragen zo goed mogelijk te verwerken op de website van de OMT. Indien
een donateur een vraag heeft die niet op deze site beantwoord wordt, kan een donateur deze stellen
via info@overijsselsemerentocht.nl.
Artikel 3: Klachtenregeling
Wanneer een donateur een klacht heeft over het donateurschap, de aanschaf van een e-ticket of het
toertocht reglement, dan kan de donateur deze sturen naar info@overijsselsemerentocht.nl. De OMT
zal uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht reageren.
Artikel 4: Slotbepaling
De OMT heeft het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt op
de website van de OMT aangekondigd en via de nieuwsbrief meegedeeld.
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Hoofdstuk 2: DONATEURSCHAP
Artikel 5: Wie kan donateur worden?
Iedereen kan donateur worden en zich registreren via de website van de OMT. Ook donateurs
woonachtig buiten Nederland kunnen donateur worden. Voor deelname aan de tocht dient de
donateur de minimale leeftijd van 18 jaar te hebben. Het maximaal aantal donateurs bedraagt vijftien
duizend (15.000).
Artikel 6: Wat houdt het donateurschap in?
1.
2.
3.

Het donateurschapsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Het donateurschap geeft recht op deelname aan de tocht.
Het donateurschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Artikel 7: Donateursbijdrage
1.
2.
3.
4.

De jaarlijkse donateursbijdrage bedraagt € 6,-- per jaar.
Tijdens het registreren van het donateurschap dient eenmalig € 14,-- aan administratiekosten te
worden voldaan.
De hoogte van de jaarlijkse donateursbijdrage en de deelnamekosten aan de tocht wordt
vastgesteld voorafgaand aan het nieuwe seizoen dat jaarlijks ingaat op 1 juli.
Gedurende het seizoen wordt de donateursbijdrage niet verhoogd.

Artikel 8: Betaling donateursbijdrage
1.
2.

De jaarlijkse donateursbijdrage wordt in oktober geïnd via automatische incasso.
De donateursbijdrage dient binnen 30 dagen na de datum van inning op de rekening van de OMT
te staan.

Artikel 9: In gebreke blijven donateurschap
1.

2.

Bij te late betaling zal de OMT de betreffende donateur aanmanen om te betalen. Wanneer de
bijdrage na aanmaning nog niet is voldaan voor 1 december, zal de OMT de betreffende
donateur uitschrijven.
Na uitschrijving op 1 december wegens het uitblijven van betaling, vervalt het recht op deelname
aan de tocht.

Artikel 10: Wijzigen inhoud donateurschap
De OMT heeft het recht de inhoud van het donateurschap tussentijds te wijzigen. Een dergelijke
wijziging wordt op de website van de OMT aangekondigd en per nieuwsbrief aan de donateurs
medegedeeld.
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Artikel 11: Einde donateurschap
1.

2.
3.

Het donateurschap is geldig tot wederopzegging. De donateur dient het donateurschap van de
betreffende donateur ten minste vier weken voorafgaand aan 1 juli van het betreffende jaar op te
zeggen via ledenadministratie@overijsselsemerentocht.nl
De donateur ontvangt een bevestiging per e-mail van de OMT van de opzegging.
Wanneer de donateur gedurende het contributiejaar het donateurschap beëindigd, blijft de
donateur de contributie verschuldigd voor het gehele donateurschapsjaar.

Artikel 12: Privacy
De OMT verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens
en overige wet- en regelgeving die persoonsgegevens beschermen. In het Privacy Statement staat
beschreven welke gegevens wij registreren en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Het Privacy
Statement staat gepubliceerd op de website van de OMT.
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Hoofdstuk 3: TOERTOCHT E-TICKETS
Artikel 13: Kosten deelname aan de tocht
1.
2.
3.

De kosten voor deelname van de tocht bedragen € 40,-- per persoon.
Conform artikel 7, lid 3, wordt jaarlijks de deelnamekosten voor de tocht vastgesteld.
Op de website tijdens het inschrijven kan er alleen betaald worden met iDeal.

Artikel 14: Hoeveel mensen kunnen deelnemen
1.
2.

Aan de tocht kunnen maximaal 15.000 donateurs deelnemen.
De OMT kan hiervan om organisatorische en/of veiligheidsredenen afwijken. Dit zal zo vroeg als
mogelijk is worden bekend gemaakt maar uiterlijk bij de opening van de inschrijving.

Artikel 15: Wie kunnen er deelnemen
1.

2.

3.

Donateurs kunnen vanaf drie dagen voorafgaand aan de tocht inschrijven en kunnen
gegarandeerd deelnemen. Deze garantie is geldig tot 12:00 uur op de dag voorafgaand aan de
tocht.
Niet-donateurs kunnen zich inschrijven vanaf drie dagen voorafgaand aan de tocht als het totaal
aantal donateurs minder is dan het totaal aantal deelnemers genoemd onder artikel 14. Niet
donateurs moeten daarvoor eerst donateur worden en vervolgens terstond een ticket
aanschaffen c.q. de donateursbijdrage voldoen.
Inschrijvingen na 12:00 uur op de dag voorafgaand aan de tocht kunnen worden gedaan tot het
maximum genoemd in artikel 14. Inschrijving staat vanaf dat moment open voor donateurs en
niet-donateurs, met dien verstande dat niet-donateurs altijd eerst donateur dienen te worden.

Artikel 16: Hoe inschrijven
1.

2.
3.

Drie dagen voordat de tocht kan worden verreden, zal dit bekend worden gemaakt op de website
en via een nieuwsbrief aan de donateurs. Donateurs kunnen via de website met het e-mailadres
inloggen en de gevraagde inschrijfgegevens invullen. Na betaling van de verschuldigde
deelnamekosten via iDeal is de inschrijving pas definitief en kan het inschrijfbewijs, voorzien van
naam, startgroep en qrcode, afgedrukt worden. Dit inschrijfbewijs is nodig om toegang tot de
start te krijgen.
De verkoop van de startbewijzen begint drie dagen voor de tocht om 0:00 uur en eindigt op dag
voor de tocht om 20:00 uur.
Inschrijven is open voor donateurs en niet-donateurs vanaf 12:00 uur op de dag voorafgaand aan
de tocht via de website. Als het maximum genoemd in artikel 14 wordt bereikt, dan wordt de
inschrijving gesloten.
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Artikel 17: Tickets
1.
2.
3.
4.

5.

De tickets zijn strikt persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Het is niet toegestaan het ticket te verkopen aan derden dan wel de tickets op enige andere wijze
op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken.
Elk ticket is voorzien van een unieke code en kan slechts 1x worden gebruikt voor toegang tot de
tocht.
Indien een ticket is verveelvoudigd op welke wijze dan ook en er meerdere tickets met dezelfde
qrcode worden aangeboden bij de toegangscontrole tot het evenement, dan heeft de Stichting
Overijsselse Merentocht het recht te bepalen dat degene die het ticket als eerste toont bij
aanvang van het evenement de rechthebbende op toegang hiervoor is.
Indien de ticket-houder op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden, dan
kan de OMT het ticket ongeldig maken.

Artikel 18: Aansprakelijkheid eticket
De OMT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van het ticket door de
deelnemer door welke oorzaak dan ook. Via de ontvangen email na de bestelling kan de deelnemer
het ticket opnieuw afdrukken. In het geval de OMT door de deelnemer om een vervangend ticket
wordt verzocht, zal de OMT hiervoor € 5,-- voor in rekening brengen via iDeal.
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Hoofdstuk 4: TOERTOCHT REGLEMENT
Artikel 19: Start en startplaats
Op het inschrijfbewijs staat de startgroep en -tijd vermeld. De donateur / deelnemer dient tijdig voor
de aangegeven tijd op de startlocatie aanwezig te zijn (starttent hoek Hooidijk- Ruxveenseweg in
Steenwijk). Op de website is verdere informatie te vinden over de startprocedure.
Artikel 20: Routeaanduiding
De donateur / deelnemer dient de aangegeven route te volgen. Bij belangrijke splitsing van ijswegen
staan rechthoekige oranje borden met daarop een zwarte pijl. Op de meren zullen ter aanduiding van
de route, voor zover nodig, groene lichtbakens worden geplaatst. Eventuele wakken, kistwerken en
andere gevaarlijke plekken zullen zoveel mogelijk worden aangegeven (bij donker onder andere met
een oranje lantaarn). Indien een kluunplaats niet te overzien is, wordt zoveel mogelijk op een wit bord
met zwarte cijfers aangegeven hoeveel meter er gekluund moet worden.
Artikel 21: Stempelposten
Er zijn in totaal dertien stempelposten. In het gebied van elke ijsclub is er één (alleen
Vollenhove/Krieger is gecombineerd). Bij de eerste stempelpost is er controle op de doorkomsttijd.
Wie te vroeg is gestart, zal hier worden gediskwalificeerd. De stempelpost wordt aangegeven door
middel van een knipperende pijl (zoals bij wegwerkzaamheden) voorzien van het bord “Controle 200
m”. Bij alle stempelposten zullen borden komen te staan, waarop staat aangegeven welke afstand er
tot de finish nog moet worden afgelegd. Voor de start wordt de 1e stempel geplaatst bij de starttent.
De stempelposten tijdens de toertochten zijn achtereenvolgens:
1. Muggenbeet
2. Kadoelen
3. Blokzijl
4. Dwarsgracht
5. Sint Jansklooster
6. Belt-Schutsloot
7. Wanneperveen
8. Giethoorn
9. Kalenberg
10. Ossenzijl
11. Kuinre
12. Oldemarkt
13. Steenwijk (eindstempel)

Algemene voorwaarden

Versie: 1.5.1
28 november 2019

Pagina 7 van 9

Artikel 22: Geheime stempelposten
Langs de route is een aantal geheime stempelposten aangebracht. Deze worden aangegeven door
middel van een knipperende pijl (zoals bij wegwerkzaamheden) voorzien van het bord “Geheime
controle 200 m”.
Artikel 23: Rijregels
1.

Het is de deelnemer niet toegestaan voorwerpen mee te nemen die redelijkerwijs een gevaar of
ernstige hinder voor andere deelnemers kunnen veroorzaken.
2. Aanwijzingen van en namens de OMT, politie en gezagsdragers dienen te worden opgevolgd.
3. De deelnemer dient zoveel mogelijk rechts te houden, tenzij ter plaatse uitdrukkelijk staat
aangegeven, dat andere rijregels in acht genomen dienen te worden.
4. Het is ten strengste verboden van enigerlei vervoermiddel gebruik te maken. De deelnemer
moet het gehele traject per schaats afleggen, behalve daar, waar hij op aanwijzing gedwongen is
te lopen.
5. De schaatsbuizen moeten aan de achterzijde zijn afgerond met een straal van minimaal 1 cm.
6. Op vice-versa te rijden trajecten is het gebruik van verlichting verboden.
7. Elke deelnemer is verplicht een andere deelnemer die in kennelijke problemen verkeert, te
helpen of voor deze hulp te zoeken, zonder zich daarbij zelf bloot te stellen aan gevaar.
8. Draag altijd handschoenen.
9. Een goede helm is verplicht.
10. Draag goede kleding en zorg voor een sneeuw-of skibril.
11. Verdere tips voor veilig schaatsen: https://www.schaatsen.nl/het-ijs-op/tips/
Artikel 24: Eindcontrole
Stempelpost 10 (=Ossenzijl) is de plaats waar de beslissing wordt genomen (soms ook op medische
indicatie) of het verantwoord is of een donateur / deelnemer nog mag doorrijden. Hiervoor wordt 21.00
uur aangehouden. Wie hier op dat tijdstip nog niet is gearriveerd, moet de tocht in Ossenzijl staken.
De stempelkaart wordt voor het laatst gestempeld bij de finish te Steenwijk op het Steenwijkerdiep en
daarna, voorzien van alle benodigde stempels en tekens van de geheime controles, persoonlijk door
de deelnemer in Rabo Theater De Meenthe, Stationsplein te Steenwijk te worden ingeleverd tegen
verkrijging van een medaille.
Na de finish dient de deelnemer te voet de voorgeschreven route naar het Rabotheater De Meenthe
te volgen voor de uitschrijving.
Medailles worden niet per post toegezonden maar kunnen tot 24:00 uur in Rabotheater De Meenthe
worden afgehaald tegen inlevering van een geldig deelnamebewijs en volledige stempelkaart.
Artikel 25: Sluiting controle
De stempelpost 10 te Ossenzijl
De stempelpost 13 te Steenwijk
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De plaatselijke omstandigheden kunnen het noodzakelijk maken, dat de diverse controleposten en
doorkomsten voortijdig door de OMT moeten worden gesloten.
Deelnemers die doorkomen ná een sluitingstijd van een stempelpost, is het niet toegestaan de route
te vervolgen. Zij dienen direct het ijs te verlaten.
Artikel 26: Staken van de tocht
1.

2.

De OMT kan wegens zwaarwegende omstandigheden de tocht staken. Vanaf dat moment is het
niet toegestaan de route te vervolgen en dient de deelnemer zo spoedig mogelijk het ijs te
verlaten
Het besluit onder artikel 26 lid 1 heeft nimmer tot gevolg dat aanspraak gemaakt kan worden op
restitutie van de deelnamekosten.

Artikel 27: Diskwalificatie
Elke deelnemer die op onreglementaire wijze de tocht tracht te volbrengen of volbracht heeft, of die
een andere deelnemer daarbij behulpzaam is of is geweest, of die handelt in strijd met aanwijzing en
of beslissingen van de OMT kan worden gediskwalificeerd als deelnemer.
Artikel 28: Afgelasting
Indien de tocht onverhoopt afgelast moet worden voordat de tocht zal plaatsvinden, kan er afhankelijk
van het moment van afgelasten, een deel van de deelnamekosten gerestitueerd worden onder
inhouding van minimaal € 2,50.
Artikel 29: Uitsluiting van aansprakelijkheid
Iedere deelnemer rijdt voor eigen risico. De OMT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
ongevallen die de deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop van de tocht overkomen.
Hieronder wordt begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel. De OMT
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, of vermissing en diefstal van goederen die
de deelnemer voorafgaande aan, tijdens of na afloop van de tocht in zijn bezit heeft. Het parkeren op
de door de organisatie aangegeven parkeerplaatsen is voor eigen risico en de organisatie is nimmer
aansprakelijk voor welke schade dan ook. De uitsluiting in dit artikellid geldt mede voor de door of
namens de OMT ingeschakelde vrijwilligers. De OMT aanvaard geen enkele aansprakelijkheid
voortvloeiend uit het vroegtijdig staken van de tocht.
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