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ALGEMEEN     
 ALCOHOL / DRUGS 

Gebruik van alcohol vooraf en tijdens het programma is i.v.m. verzekeringstechnische redenen 
en veiligheid ten strengste verboden. Evenementenbureau Wato Events en haar partners 
nemen geen enkele verantwoordelijkheid en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien 
de deelnemers vooraf alcohol hebben genuttigd, of tijdens het programma nuttigen. 
Evenementenbureau Wato Events en haar partners hebben het recht om deelname aan het 
programma te weigeren aan deelnemers waarvan geconstateerd wordt dat zij vooraf alcohol 
hebben gebruikt, overigens zonder dat de deelnemers dan recht hebben op restitutie van 
betaalde gelden. 

 KLEDING 
Wij raden u altijd aan om met het (voorspelde) weer rekening te houden (regenpak, zonnebril, 
of handschoenen en een muts) 
 

BLOKARTEN     
 LEEFTIJD 

Minimale leeftijd is 13 jaar en/of 45kg 

 KLEDING 
Vrijetijdskleding, handschoenen en dichte schoenen.  

 OVERIG 
-  Eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen dient u voorafgaande het 

evenement schriftelijk te vermelden aan Wato Events. 
- Deze activiteit(en) is niet mogelijk voor zwangere vrouwen 
 

POWERKITEN / SHOOT OUT / BUBBLE SOCCER     
 LEEFTIJD 

Minimale leeftijd voor de deelnemer is 8 jaar, is de deelnemer jonger dan 16 jaar dient u dit 
voorafgaande het evenement schriftelijk te vermelden aan Wato Events 

 KLEDING 
Vrijetijdskleding en dichte schoenen (niet verplicht) 

 OVERIG 
-  Eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen dient u voorafgaande het 

evenement schriftelijk te vermelden aan Wato Events. 
- Deze activiteit(en) is niet mogelijk voor zwangere vrouwen 
 

FLYBOARDEN     
 LEEFTIJD 

Minimale leeftijd voor de deelnemer is 8 jaar, is de deelnemer jonger dan 16 jaar dient u dit 
voorafgaande het evenement schriftelijk te vermelden aan Wato Events 

 KLEDING 
Vrijetijdskleding en dichte schoenen.  

 OVERIG 
-  Eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen dient u voorafgaande het 

evenement schriftelijk te vermelden aan Wato Events. 
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- Deze activiteit(en) is niet mogelijk voor zwangere vrouwen 

BOOGSCHIETEN / STRANDGOLFEN / DJEMBÉ / ZESKAMP SPELLEN  

 LEEFTIJD 
Minimale leeftijd voor de deelnemer is 8 jaar, is de deelnemer jonger dan 16 jaar dient u dit 
voorafgaande het evenement schriftelijk te vermelden aan Wato Events 

 KLEDING 
Vrijetijdskleding en dichte schoenen (niet verplicht) 

 OVERIG 
-  Eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen dient u voorafgaande het 

evenement schriftelijk te vermelden aan Wato Events. 
- Deze activiteit(en) is niet mogelijk voor zwangere vrouwen 

 

RAFTEN / KAJAKKEN / SUPPEN      
 LEEFTIJD 

Minimale leeftijd 16 jaar. 

 KLEDING 
Handdoek en zwemkleding 

 OVERIG 
-  Eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen dient u voorafgaande het 

evenement schriftelijk te vermelden aan Wato Events. 
- Deze activiteit(en) is niet mogelijk voor zwangere vrouwen 
- Deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van zwemdiploma A 
 

GOLFSURFEN      
 LEEFTIJD 

 Minimale leeftijd voor de deelnemer is 8 jaar, is de deelnemer jonger dan 16 jaar dient u dit 
voorafgaande het evenement schriftelijk te vermelden aan Wato Events 

 KLEDING 
Handdoek en zwemkleding 

 OVERIG 
-  Eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen dient u voorafgaande het 

evenement schriftelijk te vermelden aan Wato Events. 
- Deze activiteit(en) is niet mogelijk voor zwangere vrouwen 
- Deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van zwemdiploma A 
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