
 

  

Huisregels Deelnemers 
Vierdaagse Nijmegen. 

 
 

1. Deelnemers kunnen zich aanmelden tot 4 weken voor aanvang van de Nijmeegse 4 daagse om bij wsv                
Brandweer Rotterdam van de verzorging gebruik temaken, door zich aan te melden via het inschrijfformulier op   
de website van www.pvdebrandweer.nl . 4 weken stop de inschrijving en bij een maximaal limiet van 130                         
personen op het parcours en 50 personen in de sporthal te Grave inclusief de verzorging. 
 Personen in dienst van de VRR krijgen ter allertijden voorrang in de sporthal tot het limiet van 50 is bereikt. 

 
2. Over de consumpties het volgende: de consumptie frisdrank, zuivel, bier en wijn vallen onder de all in 

arrangement al de overige dranken zal uw zelf moeten aanschaffen. 
 
3. Gedurende de week zal de organisatie verwachten van de deelnemers te assisteren bij  huishoudelijke 

werkzaamheden bestaande uit: uitserveren van de maaltijd, het afruimen van de eettafel (voor het ontbijt geldt 
dat een ieder zoveel mogelijk zijn eigen rommel opruimt), de afwas bij toerbeurt, het schoonmaken van de 
toiletten en douches, enz.. 

 
4. a. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade of verwondingen aan derden, veroorzaakt door 

deelnemers die niet tot de Brandweer Rotterdam of de Gezamenlijke Brandweer behoren.  
 b. De organisatie of een van haar assistenten is niet verantwoordelijk voor schade of verwondingen 

veroorzaakt door een van haar assistenten gedurende de mars. 
 c.  de organisatie is ook niet aansprakelijk voor diefstal van uw eigendommen. 
 
5. De kosten voor deelname moeten uiterlijk op de maandag voorafgaand aan de Vierdaagse worden voldaan dit 

kan te Grave per kas of van te voren door te storten op eerder genoemd rekeningnummer van de Rabobank  
                   (de kosten komen verder op aan bod). 
                   De kosten kunnen overigens bij uitval gedurende de Vierdaagse niet worden teruggevorderd. Tevens als er geen 

plek is bij de verzorging wordt u geacht om naar huis te gaan, wij willen niet dat er personen overdag in de 
sporthal aanwezig zijn hier hebben wij geen toezicht op ! 

  
 
6. a. Na 21.00 uur verwacht de organisatie dat er stilte heerst in het slaapgedeelte van de sportzaal, indien 

men niet naar bed gaat kan men buiten voor de sportzaal vertoeven of in de hal van de sportzaal, men 
dient er wel rekening mee te houden dat het geluid wat men produceert in de hal ook gehoord kan 
worden in het slaapgedeelte.  

 b. Als u van plan bent om uit te gaan en laat in de avond terug te keren, respect op te brengen voor de stilte 
in en om het gebouw. 

 c. Als u s’morgens vertrekt heeft u dan respect voor de buurt en de buurtbewoners, we zijn hier te gast.    
 
7. a. Voor familie en vrienden van de deelnemers doordeweeks is het niet toegestaan het slaapgedeelte te 

betreden, zij kunnen eventueel wel in de hal of voor de sportzaal vertoeven. 
 b. De behandel kamer/massage kamer is bestemd voor de wandelaars ook hier verwacht de organisatie dat 

men stilte betracht. 
 c. Wanneer er onder de aanwezigen (Deelnemers, Verzorgers, Familie en vrienden) problemen ontstaan 

door overmatig drank ge(mis)bruik zal de organisatie hierin discrete en op gepaste wijze stappen 
ondernemen ( Let op !!!!!! dit zou in kunnen houden verwijdering van het complex). 

 
 
 8. Op de laatste dag, dit kan zowel de vrijdag als de zaterdag zijn worden er weer een aantal zaken van u verwacht, 

als u vrijdag vertrekt dient u uw eigen slaapplaats opgeruimd achter te laten, als u besluit een zaterdag te 
vertrekken is het gebruikelijk dat u mee helpt met de totale opruiming van het complex en de goederen van de 
organisatie welke ter plaatse gestald worden. 

http://www.pvdebrandweer.nl/


 

 
 
 
 
 
 
9.            Op de vrijdagavond is het gebruikelijk dat we de binnenkomst van de wandelaars vieren                                                                                                                                            

en hopelijk een geslaagd evenement onder het genot van een hapje en een drankje hetgeen wordt verzorgd 
door de organisatie, indien u dus niet deel wenst of kunt nemen aan dit samenzijn dient u dit van te voren 
kenbaar te maken bij de organisatie die daar op dat moment rekening mee kan houden ook, indien u later uit 
Nijmegen terugkomt gaarne melden. Wij hanteren een intekenlijst voor het buffet deze kan tot donderdag 
ingevuld worden. 

 
10.         De tarieven worden per jaar bekeken en vastgesteld om per jaar een evenredige kosten  
                   verdeling te krijgen over het aantal deelnemers en voor dit jaar zijn ze als volgt: 
               
                   Tarieven introducés: 
 
                   € 175,-  all-in (dit houdt in slaapplaats, maaltijden en medische verzorging op parcours en  
 indien nodig bij terugkomst in Grave). 
 
                   €   50,-  50 km op parcours gebruik van de aangeboden stops, de hele week. 
 
                   €   45,-  40 km op parcours gebruik van de aangeboden stops, de hele week. 
 
                   €   20,-  30 km op parcours gebruik van alleen de grote rustposten op Mook na 
 ( voor de snelle lopers kan er ook gebuikt gemaakt worden van de kleine rustposten ) 
 
              Tarieven brandweerlieden en medewerkers  van de VRR: 
 
              Hiervoor stelt de dienst een geldelijke bijdrage beschikbaar welke wordt aangevuld door de 
              eigen bijdrage van dit jaar = € 50,-. Voor FLO’ers van boven genoemde korpsen geldt dat zij  
              het verschil bijbetalen tot het bedrag wat de dienst vergoed voor functioneel personeel dit komt dit jaar op € 125,- 
               
              Dan is dit jaar de prijs van het bier en wijn vastgesteld op € 1,-  en mensen die willen mee eten  
              s’avonds in de zaal komen de kosten op € 50,- voor de hele week. Of  € 10,- per keer en de ( BBQ € 12,50 ) 
              De limonades zijn even als vorig jaar gratis. 
 
              Ook verzoeken wij u de verklaring voor buitenstaanders in te vullen welke u verstrekt krijgt te  
              samen met dit huishoudelijk reglement.  
 
Als u op of aanmerkingen heeft over het bovenstaande reglement of wellicht op/aanmerkingen over de organisatie. 
Schroomt u dan niet om dit door te geven aan de organisatie, deze zullen wellicht de punten bespreekbaar maken en waar 
mogelijk oplossen. 
Verder wensen we namens de organisatie een prettig verblijf en een goede mars.  
 
Wij danken u voor de medewerking. 
 
De Organisatie 


