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Mariendaal, Warnsborn, toestemming terreingebruik

Geachte heer Van Voorst,
Naar aanleiding van uw verzoek per e-mail verlenen wij u toestemming tot het organiseren van de
zal lopen over
Janssen
van
op

*Jan

ClassiclHel"

25 juni 2022 welke gedeelteljk

Ede-Wageningen

bovengenoemde bezitingen, volgens de door u overlegde (gewijzigde) toutes.

Wij wijzen u erop dat onze stichting op geen enkele wijzeaansprakelijk kan worden gesteld, voor

welke schade dan ooK, die aan u of enig eigendom van u toegebracht mocht worden.

Aan deze toestemming verbinden wij de volgende

voorwaarden

A.

De deelnemers mogen uitsluitend gebruikmaken van bestaande wegen en voetpaden.

C.

Overigens gelden onverkort de toegangsbepalingen, zoals deze in het terrein zyn aangegeven.

D.

Aan de beplanting mogen geen aanduidingen worden aangebracht.

B.

E.

Het is niet toegestaan het landgoed met autos, motoren of bromffetsen te benjden.

Het is verboden afval van welke aard ook op het landgoed achter te laten en/of beschadigingen
aan de beplanting aan te richten.

Zonder verkregen schriftelijke toestemming is het verboden op de terreinen van de stichting
consumpties te verkopen.

G.

H.

Alvorens een aanvang te maken met de veldtoertochiten, dan wel de terreinvoorbereiding9
hiertoe, dient bij de verantwoordeljke boswachter. Ben Oosting. telefoonnummer

06.50.865.526,
mail: b.oosting@gk.n,hiervan mededeling te worden gedaan.
Eventuele aan de eigendommen der sticnung aangerichte schade dient te worden vergoed op
basis van een door ons op te stelien schaderapport.
Eventuele door het toezichthoudend personeel te geven aanwijzingen dienen stipt te worden
Aan deze toestemming verbinden wij voorts de bijgesloten bijzondere voorwaarden.

.

De verschuldigde kosten bedragen totaal¬750,00, inclusief BTW, welk bedrag binnen 14
dagen na daglekening van deze Drier overgemaakt moet worden op bankrekening

NL38RABOO381606295 ten name van Stichting Het Geldersch Landschap te Armhem, onder
vermelding van factuurnummer.
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L.Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de eventueel benodigde vergunning(en) van

overheden. Het aanvragen en verkrijgen van die vergunningen Is geneel een
verantwoordelijkheld van de gebruiker. Mocht gebruiker inzake vergunningen van
overheden in gebreke blijven, dan worden eventuele boetes van overheden doorberekena

4ande gebruiker, vermeerderd met een boete van¬ 6.000,- door Geldersch Landschap &
Kasteelen, alsmede eventuele overige van toepassing zijnde Kosten.
Met vriendelijk /groet

STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP

ing. C.M.G. Jonkers,
regiohoofd West Gelderland

Kopie: BOo, BdJ
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BlUZONDERE TOESTEMMING VOORWAARDEN VOOR VELD-TOERTOCHTEN
. nde terreinen van het Geldersch Landschap/Geldersche Kasteelen (hierna te noemen "de
worden door groepen( hierna te
2

Cngmogen uitsluitend veldloertochtenbijgeorganiseerd
NTFU.

due oe aangesiolen zujn de
Doaln
enemers dienen zich te houden aan de gedragscode van de NFTU. Deze gedragscode
o r i e r oeschikking gesteld aan de deelnemers

AOeregebruikers van de bos- en natuurterreinen moeten vrij gebruik kunnen blijven maken
errelnen.
E ogen urlslutend toertochten zonder wedstrijdelement georganiseerd worden.

rmogen
maximaal ca 1.000 deelnemers aan de loertocht deelnemen.
Veldtoertochten op doordeweekse - en zaterdagdagen, en op de Veluwe in de regel niet op

.

Zondag.
7.
8.

Geen veldtoertochten in de periode 1 april
Starttiyd van de toertochten in de periode van
1 juli -

tot 30

Juni.

1 oktober tussen 08.00-9.30 uur v.m.

en

1 oktober -31

maart tussen 09.00-10.30

uur v.m.

Deelnemers aan de toertochten moeten zich tjdens de tochten kunnen legitimeren met
inschrijvingskaart. De verantwoording t.a.v. "zwaririjders" ligt bij de organisatie.
10. Voor zover dit bij de toestemming aanvraag nog niet heeft plaatsgevonden, dient een kaart
overlegd te worden, waarop de te volgen roule is aangegeven. Uitsluitend de van tevoren

vastgestelde route mag gevolgd worden.

11. In geval van opdooi wordt de toestemming ingetrokken of er wordt uitgeweken naar een route
over verharde wegen en paden. Aanpassing van de roule mag uitsluitend na overleg en

goedkeuring van de bo5wachter(s)
12. Informatie borden en/of markeringen ten behoeve van de toertocht worden in overleg met de

boswachter
aangebrachtinhet terrein. Hierbij mag geenschade aan bomenen andere
beplanting ontstaan. De borden en/ot makenngen moelen onmiddeljk na afloop van het
evenement, en uiterjk voor zonsondergang. worden opgeruimd. indien na afloop van het

evenement toch borden eniot markeningen bliyken te zijn achlergebleven, worden de
opruimkosten in rekening gebracht by de organisatie.
13. Om een goede doorgang van de deelnemers mogelk te maken, mogen tijdens de toertocht
de slagbomen van de gebruikte paden geopend worden. Na afloop van de toertocht dienen

Ze zo spoedig mogeljk, doch urterlik voor zonsondergang, weer gesiolen te worden.
14. Het verloop van de tocht en de Juistheid van de route aanduiding dient gedurende de tocht
regelmatig gecontroleerd te worde
15. Indien na afloop van het evenement toch afval blykt te zijn achtergelaten, worden de
opruimkoslen in rekening gebracht bij de organisatie.
16. Voor schade aan derde toegebracht als gevolg van het evenement wordt geen enkele

aansprakelijkheid aanvaard.
17. De organisatie dient alles in het werk te stellen om te voorkomen dat deelnemers afwijken
van de uitgezette route.

18.
Organisatieis verplicht zich voor het organiseren van het evenement afdoende te verzekeren.
19. De organisatie dient lijdens de toerlocht bereikbaarte zijn (bv. door aanwezigheid bij start
en pauzepunlen), zodat boswacnters zo nodig contact op kunnen nemen.

GelderschO
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20.

en
voor de
0e sucnting toeslemming heert verieend, voor de andere delen van de route dient afz2onderiljk
oestemming gevraagd te worden aan de andere terreineigenaren.

De toestemming

toestemmingvoorwaarden gelden uitsluitend

terreinen waarvoor

21. Handelen in striyd met de toestemming en-voorwaarden kunnen intrekking van de

toeslemming tot gevolg hebben. Tevens kan het gevolg zijn dat de volgende aanvragen niet
worden gehonoreerd.
22.
De
overeenkomst is aangegaan onverminderd wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften met betrekking tot het overeengekomen gebruik, waarvoor de
organisate
verantwoordelijk bijfi, ook jegens wetteljke aansprakelijkheid van derden.
organisate dient zo nodig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventuele noodzakeljke
z3.

toestermmingen.

De
organisatie dient zelf zorg te dragen voor benodigde vergunningen van overheden.
Een afschrit van deze vergunning(en) dientdienen urterlyk twee weken vooratgaand aan de
dcuvet
in net Dezit van de stiching te zjn. Indien er geen vergunning(en)
verstrekt is de overeenkomst tussen de stichting en gebruiker nietig.

wordiworden

De

is
overeenkomst c.q. toestemming
pas van kracht zodra de contactpersoon (boswachter)
van een kopie van voornoemde vergunning(en)) per e-mail
van de stichung (na ontvangst
definitief

toestemming heeft gegeven.

Mocht de organisatie in gebreke blijven dan worden eventuele boetes (b.v. van de overheid)
doorberekend, vermeerderd met een boele van ¬ 5.000,- door de stichting, alsmede
eventuele overige van toepassing zijnde kosten.

(14.12 2015

