
 

 
 
 
Algemene Voorwaarden Optimist on Tour 
 
Wat is Optimist on Tour? 
Optimist on Tour is een initiatief van het Watersportverbond en (haar partner) Allianz. Het is een 
landelijk rondreizend watersportevenement waar kinderen gratis kennis kunnen maken met de 
watersport. Kinderen krijgen zeilles in een Optimist (een jeugdzeilboot) van gediplomeerde en 
enthousiaste instructeurs en kunnen daarnaast ook kanovaren, windsurfen en suppen (stand up 
paddle). Zo maken ze op een speelse en veilige wijze kennis met watersport. Daarnaast worden er 
op de wal ook leerzame en leuke activiteiten aangeboden, zoals allerlei proefjes met water in het 
Optimist on Tour waterlaboratorium, leren knopen leggen of spelen in de waterbal. 
 
Aansprakelijkheid 
Deelname aan de Optimist on Tour is voor eigen risico. Het Watersportverbond en (haar partner) 
Allianz zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deelname aan de Optimist on 
Tour. De veiligheidsvoorschriften uit de spelregels dienen bij deelname in acht te worden genomen. 
 
Veiligheid 
De veiligheid van de deelnemers staat voor de organisatie van de Optimist on Tour altijd voorop. 
Onze gediplomeerde instructeurs zien er op toe dat alle deelnemers zich houden aan de 
veiligheidsvoorschriften. Deelname is alleen toegestaan na akkoord en in bijzijn van een 
ouder/docent. 
 
Gezondheid 
Als uw kind aan een vorm van epilepsie lijdt, of een andere medische aandoening heeft die een risico 
vormt voor deelname, moet u dit vooraf aangeven bij de organisatie van de Optimist on Tour.  
 
Foto’s 
De organisatie van de Optimist on Tour, het Watersportverbond en Allianz, mag foto’s en 
videomateriaal waar uw kind op staat, gemaakt tijdens het evenement, gebruiken in media en/of 
reclame-uitingen ter promotie van de Optimist on Tour.  
 
Huisregels tijdens Optimist on Tour 
Tijdens Optimist on Tour gelden een aantal huisregels. Deelnemers moeten voldoen aan de volgende 
voorwaarden wanneer ze deelnemen aan de wateractiviteiten: 

● aangemeld bij de inschrijfbalie van Optimist on Tour door ouder/ verzorger/ docent. 
● in het bezit van (minimaal) zwemdiploma A 
 

Tijdens de deelname aan Optimist on Tour worden alle deelnemers verplicht: 
● een zwemvest te dragen op en nabij het water 
● aanwijzingen van de instructeurs/begeleiding op te volgen 
● met maximaal 2 personen in/op een optimist/supboard te varen  
● alleen of met 2 personen de waterbal te betreden 
● alleen in kano te varen 
● aanwijzingen van de waterlaboratorium instructeurs op te volgen 
 

Het is niet toegestaan om: 
● te rennen op het terrein van Optimist on Tour 
● eten/drinken te nuttigen op of nabij het water 
● te zwemmen in het water van de Optimist on Tour 


