
Algemene voorwaarden en informatie - Nieuwjaarsduik Huizen 2020 
 

Op het moment dat je je aanmeld voor de Nieuwjaarduik in Huizen ga je akkoord met de algemene 

voorwaarden van het evenement. Aan alle inschrijvers zullen de algemene voorwaarden voorafgaand gemaild 

worden. Als je inschrijft voor anderen wordt je geacht deze informatie ook met je mede duikers te delen.  

Inschrijven  
• Begindatum voorinschrijving via website vanaf 1 december 2019. 

• Sluitingsdatum online inschrijvingen: 31 december 18.00 uur.  

• Sluitingstijd inschrijving op locatie: 1 januari 2020 - 14.15 uur.  

• Aanmelden voorinschrijving € 2,50 inclusief o.a. goody bag met muts, soupvoucher, herinnering. 

• Aanmelden op locatie € 5,00.  

Voorinschrijving: Inschrijving vooraf is uitsluitend mogelijk via het aanmeldformulier op 

www.nieuwjaarsduikhuizen.nl, eventbrite.   

Locatie inschrijving: Inschrijving op de dag zelf is alleen mogelijk als er nog voldoende plaats is en hierbij geldt 

voor de beschikbaar gestelde materialen en goody bag: OP = OP.  

Op de dag van evenement zelf is het tot 45 minuten voor aanvang mogelijk je in te schrijven op het strand bij 

de inschrijfbalie.  

LET OP: Ook als je je online hebt aangemeld dien je op de dag te melden bij de organisatiestand waar je je 

goody bag ontvangt.  

Niet geschikt voor 
Deelname aan de Nieuwjaarsduik is niet geschikt voor: 

• mensen met hartklachten; 

• mensen met cara en chronische luchtwegproblemen; 

• mensen met suikerziekte; 

• mensen die onder behandeling zijn van een arts/therapeut; 

• mensen die verkouden zijn, griep of koorts hebben; 

• mensen die op doktersadvies niet mogen deelnemen; 

• mensen die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn; 

• kinderen jonger dan 6 jaar i.v.m. groter risico op onderkoeling; 

• Onder de 16 jaar dient deelname uitsluitend onder toezicht van een volwassen begeleider te 

geschieden.  

Bij twijfel en voor mensen met medicijngebruik adviseren wij om doktersadvies te vragen.  

Wat krijg je 
• Toegang tot de verwarmde omkleedtenten;  

• Na afloop een kop erwtensoep (De voorraad is afgestemd op het aantal inschrijvingen en op = op); 

• Unox muts (op = op); 

• Een super gezellige nieuwjaarsdag; 

Verplichtingen deelnemers 
Iedere deelnemer is verplicht; 

• Zelf zorg te dragen voor zwemkleding, schoeisel, badhanddoek en droge kleding; 

• Akkoord te gaan met deelname op eigen risico; 

http://www.nieuwjaarsduikhuizen.nl/


• Tenminste 30 minuten voor het vastgestelde starttijdstip (15.00 uur) aangemeld te zijn op het terrein; 

• Instructies door, of uit naam van de organisatie en/of hulpdiensten, tijdens het evenement te allen 

tijde op te volgen;  

• Akkoord te gaan met het vrij gebruik van gemaakte foto’s tijdens het evenement. 

o Van het evenement zullen opnames worden gemaakt (foto, film, video). Door deel te nemen 

stemt men in met gebruik van zijn/haar beeltenis in drukwerk op foto, film, video, internet en 

overige promotionele doeleinden van de organisatie van de Nieuwjaarsduik Huizen zonder 

hiervoor een vergoeding te claimen.  

Faciliteiten 
• Op het strand en wedekuil plein is een omkleedtent aanwezig waar de deelnemer zich voor en na de 

duik kan omkleden en zijn spullen op eigen risico kan achterlaten; 

• Er wordt centraal vanuit een of twee startvakken gestart waar iedereen om 14.45 aanwezig dient te 

zijn voor een centrale warming up;   

• Na afloop kan iedere deelnemer een kop warme erwtensoep verkrijgen tegen inlevering van zijn 

unieke soep voucher.  

Veiligheid  
• Veiligheid geschiedt onder toezicht van de Huizer Reddingsbrigade (KNRM) en de Strandwacht; 

• Deelname aan de Nieuwjaarsduik Huizen geschiedt volledig op eigen risico. Een ieder is zelf 

verantwoordelijk voor het bepalen van zijn/haar lichamelijke gesteldheid. Bij twijfel dient de 

deelnemer zich te wenden tot advies van een arts.  

Aansprakelijkheid  
• De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van goederen en 

eigendommen van deelnemers, van welke aard dan ook. 

• Deelnemer verklaart hierbij dat deelname aan de Nieuwjaarsduik Huizen geheel voor eigen rekening 

en risico geschiedt. Deelnemer kan noch de organisatie, noch andere bij dit evenement betrokkenen 

instanties aansprakelijk stellen. 

Notabene: Lees de duiktips en FAQ op de website www.nieuwjaarsduikhuizen.nl door en bereid je goed voor 

op koude omstandigheden.  

Organisatie:  

AWay Event Company 
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