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De Alternatieve Elfstedentocht Weissensee 2022 en COVID-19, 

inschrijfvoorwaarden 
(versie 15 juni 2021) 

JA, ik wil me graag inschrijven voor deelname aan de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee 2022 

die als gevolg van de maatregelen die in Nederland en Oostenrijk getroffen worden om de verdere 

verspreiding van COVID-19 te voorkomen mogelijk een uitzonderlijke editie zal zijn. Ik ben me daar 

bewust van en ga uitdrukkelijk akkoord met al de onderstaande bijzondere inschrijfvoorwaarden 

BIJZONDERE INSCHRIJFVOORWAARDEN ALTERNATIEVE ELFSTEDENTOCHT WEISSENSEE 2022 

1. De inschrijving kan kosteloos en zonder opgaaf van reden worden geannuleerd tot en met 31 

december 2021. De inschrijver ontvangt 100 % van het inschrijfgeld retour. Vanaf 1 januari is 

deze inschrijving definitief, kan deze door inschrijver niet kosteloos worden geannuleerd en is 

inschrijver het inschrijfgeld verschuldigd zoals in deze voorwaarden is bepaald. 

2. Een nieuwe aanmelding als abonnee (lid) van Stichting Wintersporten is onherroepelijk en valt 

niet onder de restitutieregeling. Een annulering door een nieuwe abonnee (lid) wordt tevens 

beschouwd als opzegging per 30 april 2022. De abonnee ontvangt het Marathon Magazine. 

3. De inschrijver ontvangt 100 % restitutie van het inschrijfgeld indien het evenement om welke 

reden dan ook wordt geannuleerd door de organisatie van de Alternatieve Elfstedentocht 

Weissensee 2022 vóór 1 januari 2022. 

4. De inschrijver ontvangt géén of slechts een gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld indien 

het evenement door de organisatie van de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee 2021 wordt 

geannuleerd na 31 december 2021 ten gevolge van: 

a. Overheidsmaatregelen in Oostenrijk (waaronder begrepen maar niet beperkt tot een 

verbod op het evenement). 

b. Een inreisverbod in Oostenrijk of Karinthië of Weissensee. 

c. Een uitreisverbod uit Nederland. 

d. Het afkeuren of annuleren van het evenement of andere beslissing van een lokale of 

regionale autoriteit ten gevolge van geen of te weinig ijs en/of uitzonderlijke dan wel 

gevaarlijke weersomstandigheden. 

Als de organisatie van de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee 2022 besluit om in een 

individueel geval of in het algemeen een gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld te verlenen, 

gebeurt dat uit coulance en naar het eigen oordeel van de organisatie. 

5. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

6. De algemene voorwaarden die als bijlage bij deze inschrijving zijn toegevoegd zijn van toepassing 

op deze inschrijving, voor zover hiervan niet wordt afgeweken in deze specifiek benoemde 

inschrijfvoorwaarden. 

In het kader van COVID-19 dienen door de organisatie specifieke maatregelen te worden genomen 

die worden vastgelegd in gedragsregels. Door inschrijving ga ik uitdrukkelijk akkoord met deze 

gedragsregels. Bij niet naleven van deze gedragsregels kan de inschrijving door de organisatie 

ongeldig worden verklaard en een startverbod worden opgelegd voor deelname. 
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GEDRAGSREGELS 

1. De algemeen gebruikelijke gedragsregels zijn van kracht, d.w.z.: 

a. Blijf thuis bij klachten. 

b. Houd voldoende afstand (1,5 meter). 

c. vermijd te drukke plekken. 

d. was vaak je handen. 

2. Aanvullende maatregelen en/of beperkingen kunnen door de bevoegde autoriteiten worden 

opgelegd en dienen te allen tijde door de deelnemers in acht worden genomen en/of opgevolgd. 

Te denken valt aan o.a. (niet uitputtend): 

a. Mondkapjesplicht 

b. Sneltestfaciliteiten 

c. Bewijsvoering vaccinatie en/of negatieve uitslag corona-test 

d. Indeling in startgroepen met toegewezen starttijden, startvolgorde en/of startlokatie  

3. Aanwijzingen van het bestuur of medewerkers van de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee 

dienen te worden opgevolgd. 

4. De organisatie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor zelfstandig geboekte reizen, 

accommodaties en arrangementen. Daarnaast is de organisatie niet aansprakelijk of 

verantwoordelijk voor misdragingen en gedragingen van deelnemers, bezoekers en 

toeschouwers. 

Ik heb bovenstaande voorwaarden en regels gelezen en begrepen. Ik ga hiermee uitdrukkelijk 

akkoord en wil me graag inschrijven. 

Bijlage : Algemene voorwaarden Alternatieve Elfstedentocht Weissensee - Stichting Wintersporten 

https://www.weissensee.nl/wp-content/uploads/2020/09/algemene-voorwaarden-en-deelname-reglement-AEW-2020-2021.pdf

