Algemene informatie over onze groepsexcursies
















De Stichting Renkums Beekdal verzorgt diverse soorten groepsexcursies, zowel te voet
als per fiets. Fietsen kunnen worden via ons worden gehuurd. We begeleiden ook
rolstoelwandelingen.
Onze natuurgidsen komen graag tegemoet aan uw wensen t.a.v. de route en wat zij
onderweg vertellen. Zij kunnen op verzoek extra aandacht besteden aan diverse
onderwerpen die in het beekdal van belang zijn, zoals het ontstaan van het landschap,
prehistorie, sprengenbeken en watermolens, papierindustrie, historisch landgebruik,
cultuurhistorie, bodem, flora, fauna, natuurbeheer en ecologie. Als uw wensen tijdig
bekend zijn houden we er rekening mee bij de keuze en voorbereiding van de gids.
Wij ontvangen uw aanvraag liefst 4 weken voor de datum van de excursie. Bij latere
aanmeldingen is niet zeker dat een passende gids beschikbaar is.
Wij verzorgen excursies in het Renkums Beekdal en wijde omgeving. De excursies
kunnen op verschillende plaatsen beginnen.
Groepsexcursie worden vaak gecombineerd met een bijeenkomst in ons
bezoekerscentrum, het Boscafé De Beken of een andere horecagelegenheid.
U kunt een groepsexcursie aanvragen via info@renkumsbeekdal.nl of via het
aanvraagformulier op: http://www.renkumsbeekdal.nl/excursies/
De kosten van een groepsexcursie zijn 75 Euro per gids voor een excursie van 1,5 á 2 uur
met een groep van maximaal 19 personen. Bij 20 of meer personen splitsen we de groep
en is dus een extra gids nodig.
Ter bevestiging van de aanvraag sturen we u een excursieformulier waarin de gegevens,
wensen en afspraken van de overeenkomst zijn vermeld.
Onze penningmeester stuurt achteraf per e-mail een rekening naar de aanvrager van de
excursie.
Annuleringskosten: Wij rekenen 25 Euro voor de administratie en voorbereiding van de
gids, 25 Euro voor het verschijnen van de gids en 25 Euro voor het begeleiden van de
excursie.
Als u de excursie annuleert binnen een week voor de excursiedatum dan berekenen wij
alleen de voorbereidingskosten (25 Euro per afgezegde gids).
Als u de excursie annuleert bij aanvang van de excursie berekenen wij bovendien de
kosten voor het verschijnen van de gids (25 Euro voor elke gids die onverrichter zake
huiswaarts gaat).
Als de gids de excursie zelf annuleert bent u ons geen kosten verschuldigd. Wij annuleren
alleen om veiligheidsredenen bij noodweer, niet bij slecht weer.
Het is raadzaam kleding en schoeisel aan te passen aan de omstandigheden. Neem bij
twijfel over de weerscondities tijdig contact op met de coördinator of de gids.

Op de 2e zondag van elke maand is er om 14:00 uur een ‘Zondagwandeling’. Aanmelden en
betalen is verplicht. Zie de aankondigingen in de agenda op http://www.renkumsbeekdal.nl/
Voor wandelingen zonder gids zie http://www.renkumsbeekdal.nl/wandelen-en-fietsen/
Voor meer informatie en overleg kunt u contact opnemen met:
W.G. Braakhekke,
M: 06-3860 6262
E: wim.braakhekke@renkumsbeekdal.nl

