INDOFOODTOUR
Algemene voorwaarden/Corona-protocol
We zullen nog steeds moeten dealen met Corona. Of we het nou willen of niet. Vandaar dat we ons
aan een aantal Coronaregels moeten houden. Je kunt van ons verwachten dat we ons eraan houden
en dat verwachten wij ook van jou als deelnemer. Lees de onderstaande tekst goed door. Bij aankoop
van jouw plek van deelname ga je akkoord met onderstaande.
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Bij de boeking verklaren de deelnemers dat zij niet mee zullen gaan indien zij een of
meerdere van deze vragen positief beantwoorden:
https://checkgesprek.nl/assets/vragenlijst.pdf.
De tourleiders verklaren zelf dat zij voorafgaand aan de tour alle bovenstaand gelinkte
vragen negatief kunnen beantwoorden.
Als een deelnemer tijdens de tour ziekteverschijnselen krijgt, dient deelname aan de tour
beëindigd te worden.
Ben je verhinderd, al dan niet vanwege negatief beantwoorden van een of meerdere vragen,
dan mag je jouw kaartje doorgeven aan iemand anders. Geef ons dan wel voor dat de tour
begint de juiste naam en eventuele verdere gegevens door.
Restitutie na aankoop is niet mogelijk. Kaartje doorgeven aan iemand anders, zoals
hierboven vermeldt staat, kan wel.
Indien de situatie met Corona verslechterd en de overheid besluit tot een (plaatselijke)
(intelligente) lockdown waardoor de indofoodtour geen doorgang kan vinden, dan krijgen
alle deelnemers het volledige deelname teruggestort.
Wij houden een maximale groepsgrootte aan van 8 deelnemers inclusief de 2 tourleiders.
Alle deelnemers en de tourleiders dienen 1,5 meter afstand van elkaar en van andere
gebruikers van de openbare ruimte te houden.
Deelnemers die uit één huishouden komen hoeven niet onderling 1,5 meter afstand te
houden.
Tijdens de tour worden drukke plekken vermeden zodat 1,5 meter afstand houden mogelijk
is.
Bij de start van de tour wordt nogmaals gecontroleerd op gezondheid door middel van de
eerder vermelde vragenlijst van de Rijksoverheid.
Bij de reservering worden deelnemers gewezen op de regels tijdens de indofoodtour, direct
voorafgaand aan de tour herhalen de tourleiders deze regels; deelnemers dienen hiermee
akkoord te gaan en altijd de regels op te volgen.
De tourleiders zijn gemachtigd om (verdere) deelname aan de tour te ontzeggen, indien
deelnemers de regels overtreden.
Bij het betreden van een openbaar gebouw of horeca-gelegenheid worden de officiële
richtlijnen gehanteerd zoals zij voor dat pand gelden. Deze richtlijnen zullen van tevoren
door de tourleiders worden gecommuniceerd aan de deelnemers.
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Wij informeren mensen over de aanwezigheid van openbare toiletten op de route, zodat de
deelnemers weten waar ze veilig gebruik kunnen maken van deze voorzieningen.
Desinfecterende gel en zo nodig mondkapjes zijn voorhanden bij de tourleiders.
Voor meer informatie en een gedetailleerd overzicht van de symptomen van het coronavirus
verwijzen wij naar deze site: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

Vriendelijke groet,
Nathalie Komar en Helena Smit

