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Het project Mont Ventoux on Wheels is niet zonder risico’s en daarom is het zaak om in dit kader de 

zaken goed te regelen en heldere afspraken te maken. We gaan 5 dagen met elkaar op pad en 

hoewel we er natuurlijk vanuit gaan dat dit 5 fantastische dagen gaan worden, kan er van alles 

gebeuren. Hieronder wil ik een paar zaken noemen: 

 Het kan zijn dat er spullen kapot gaan door een ongelukje (van iemand uit de groep, van 

Stichting WIEL of van derden, zoals bijv. de camping of de bus); 

 Het kan zijn dat iemand spullen ergens verliest of dat ze misschien zelfs wel gestolen 

worden; 

 Het kan zijn dat iemand (zwaar) lichamelijk letsel oploopt door een ongeluk of dat iemand 

van buiten onze groep letsel oploopt door (iemand uit) onze groep. 

 

De eerste 2 punten zijn vervelend, maar het derde punt is iets wat we natuurlijk absoluut niet willen 

en waarvoor we ook zoveel mogelijk in het werk stellen om dit risico zo klein mogelijk te maken. Dit 

is ook de reden waarom we een veiligheidsteam meenemen. Daarnaast gaat er ook een medisch 

team mee om meteen te kunnen handelen als er wel wat gebeurt. 

Stichting WIEL voelt zich natuurlijk verantwoordelijk voor de groep, maar kan redelijkerwijs niet 

overal voor aansprakelijk worden gesteld. Zoals al eerder aangegeven, zullen wij diverse maatregelen 

nemen om de beklimming van de Mont Ventoux zo veilig mogelijk te maken. Daarnaast zal Stichting 

WIEL een verzekering afsluiten voor de deelnemers én zijn begeleiders en ondersteuners verzekerd 

via de vrijwilligersverzekering van VNG, waarmee een groot deel van mogelijke schade is gedekt. Als 

bijlage een overzicht hiervan. 

Een ieder die meegaat heeft een Ziektekostenverzekering en is, naar wij aannemen, ook verzekerd 

tegen Ongevallen en Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Als het goed is, heeft een ieder inmiddels 

het formulier met persoonsgegevens ingevuld en hebben wij van een ieder het polisnummer van de 

Ziektekostenverzekeraar. 

De aansprakelijkheid die Stichting WIEL niet kan (en dus ook niet wil) dragen, is de volgende: 

 Alle schade die hoger is dan de verzekering dekt. Kijk dus even goed hoeveel je 

Zorgverzekering al dekt bij medische hulp in het buitenland. Daarnaast kun je natuurlijk altijd 

zelf een reisverzekering afsluiten voor een paar dagen die tot hogere bedragen dekt. 

 Alle schade die ontstaat door onzorgvuldig handelen, geen gehoor geven aan de instructies 

van de leiding en baldadigheid. In gewone mensentaal: als je bewust domme dingen doet, 

ben je daar zelf voor verantwoordelijk. 

 

Om hier in een later stadium geen misverstanden over te krijgen, zal een ieder die meegaat het 

Aansprakelijkheidsformulier moeten ondertekenen. Bij jongeren die nog minderjarig zijn, zal ook één 

van de ouders het formulier moeten ondertekenen. Ben je zelf niet bevoegd om te tekenen, dan 

moet iemand tekenen die dit wel namens jou mag doen. Met het tekenen van dit formulier geef je 

aan dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.   

http://www.mvow.nl/
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Stichting WIEL erkent de verantwoordelijkheid ervoor zorg te moeten dragen dat 

deelnemers op een zo veilig mogelijke manier kunnen deelnemen. Zij realiseert 

randvoorwaarden die dit mogelijk maken, waaronder eisen ten aanzien van de 

persoonlijke veiligheid. Tevens zal er deskundige medische ondersteuning zijn tijdens de 

training en beklimming van de Mont Ventoux.   

Voor de actie Mont Ventoux on Wheels sluit Stichting WIEL een verzekering voor de 

deelnemers af én zijn alle begeleiders en ondersteuners als vrijwilliger verzekerd via de 

verzekering van VNG. In de bijlage van dit formulier is te lezen wat precies verzekerd is. 

De verzekering keert niets uit indien er schade is ontstaan door onzorgvuldig handelen 

of het niet houden aan regels welke opgelegd zijn door de leiding. Deze regels zullen 

voorafgaand aan de tocht naar Frankrijk op papier uitgereikt worden aan alle 

deelnemers. 

Als deelnemer van het project Mont Ventoux on Wheels van Stichting WIEL 

onderschrijf ik dat Stichting WIEL alleen aansprakelijk kan worden gehouden voor de 

schade die gedekt wordt door de afgesloten verzekering. Voor schade aan mijzelf of mijn 

eigendommen door derden die hoger uitvallen, ben ik zelf aansprakelijk.  

Met het ondertekenen van dit formulier geef ik aan dat ik bekend ben met de regels en 

risico’s  

van het project Mont Ventoux on Wheels en dat de verzekering niets uitkeert bij 

bewust onzorgvuldig handelen of het niet houden aan de regels welke opgesteld zijn door 

Stichting WIEL.  

Datum:  ……………………………………………………………… 

Naam:  ……………………………………………………………… 

Handtekening:  

 

 

Indien minderjarig of niet bevoegd, hieronder de naam en handtekening van een 

ouder/verzorger: 

Datum:  ……………………………………………………………… 

Naam:  ……………………………………………………………… 

Handtekening:   
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