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Mevrouw, Mijnheer,
Voor diegenen die de groepsgeest willen ontwikkelen, de ondernemingsgeest wensen
op te waarderen of gewoonweg de communicatie binnen een werkgroep willen
verbeteren, stellen we verschillende vormingsprogramma’s voor waarvan de intensiteit
aangepast is aan de deelnemers. Het werk van een ploeg op het terrein illustreert en
accentueert beter de feiten dan enkel een theoretisch onderricht.
De evolutie van de ploeg in situaties, die niet rechtstreeks verbonden zijn met het
dagelijks werk in het bedrijf, wakkert de noodzaak aan om knowhow en savoir-vivre
aan de dag te leggen. Deze opgedane kennis zal nuttig zijn voor uw bedrijf en zal een
basis vormen voor concrete oplossingen op lange termijn. Ze kunnen op interessante
wijze aangevuld worden met ervaren adviseurs om te anticiperen op spanningen in een
team of ze te vermijden.
Deze sessies snijden volgende thema’s aan met een aangepaste intensiteit volgens uw
noden:







Time Management
Creativiteit
Oefeningen op leadership
Planning – projectbeheer
Communicatie
Definiëren van objectieven

Samengevat, zijn onze team-training programma’s diagnose- en opleidingsmethoden
die “waarnembare gegevens” uitlokken in een ontspannen en authentieke sfeer.
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De feitelijke observaties en objectieven kunnen achteraf verder worden uitgewerkt;
naargelang de achtergrond en de objectieven van de ploeg.
Op aanvraag, werken wij ook samen met uw dienst human resources.
Behalve de voorgestelde vormingsmodules beschikt Exploraid over een brede variëteit
aan middelen die programma’s op maat mogelijk maken.
Wij blijven ter uwer beschikking om samen uw behoeften te analyseren en een
aangepaste oplossing te bepalen.
Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen.
Met de meeste hoogachting,

Christophe Coûteaux
c.couteaux@exploraid.com

Arnauld SOUBRY
a.soubry@exploraid.com

N.B. : Gezien elk aanbod specifiek is, worden de hierna volgende inlichtingen ter
informatie gegeven, met voorbehoud van de beschikbaarheid van de tussenkomende
partijen. We laten u graag een geïndividualiseerde offerte toekomen volgens uw
desiderata en preferenties betreffende onze activiteiten.
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Opdat de doeltreffendheid van uw groep de som van de individuele energieën
zou overschrijden …

BACK TO BASICS

Groepjes van 6 à 10 personen voeren een opeenvolging van ateliers van 30 minuten uit
en dit telkens in 3 fases :
 briefing
 oefening
 debriefing
De verscheidenheid aan oefeningen laat een soepele aanpassing van de duur van het
programma toe. Deze verschillende ateliers bieden een zeer rijke informatiebron en
verstrekken, naargelang uw behoeften en objectieven gegevens betreffende :

 LEADERSHIP

• Impliceert de duidelijk omschrijving van de opdracht.
• Het belang van de motivatie en de erkenning door de andere teamleden.

29 A Priesmont B.6690 Vielsalm – Ph : ++32 80 / 21.59.82 – Fax : ++32 80 / 21.67.63
Email : office @ exploraid.com - Web site : http://www.exploraid.com

4

 HUMAN RESOURCES

• Het nut om het gebruik van de middelen te voorzien en te structureren.
• Een groeiende toegevoegde waarde wanneer “de mens” betrokken is
• Belang van de dialoog tussen “de mens” en zijn ploeg.

 PROCES

• Voorafgaande definitie van het te volgen proces om de objectieven van de
opdracht te vervullen.
• Rechtstreekse relatie tussen de doeltreffendheid van het aangewend proces en het
beheer van de informatie.
• Permanente band tussen het resultaat van het proces en de verwachtingen van de
klanten (het streven naar perfectie versus het compromis).

 COMMUNICATIE

• Identificatie van het passende communicatiemiddel.
• Transmissie van eenduidige berichten.
• Definiëren van een code of een gemeenschappelijke woordenschat.
Deze ateliers zijn onder andere :
 SPIDER’S WEB
Een spinnenweb, gematerialiseerd door een net, is tussen twee bomen gespannen. De
groep moet van de ene kant naar de andere passeren en dit door noch de grond noch
het web te raken. Elk gat mag maar eenmaal gebruikt worden.
 TOXIC WASTE
Een kruik gevuld met een gevaarlijk goedje moet vervoerd worden ; en dit door de
voltallige groep en door middel van touwen van ongelijke lengtes. Deze kruik bevindt
zich in een verboden zone. Het goedje moet worden overgeheveld in een andere kruik
die zich eveneens in een gevaarlijke zone bevindt. De beide zones worden
gematerialiseerd door touwen.
 BLIND POLYGON
Met de volledige groep moet een pentagoon gemaakt worden. Iedereen in de groep is
geblinddoekt. Deze totale afwezigheid van het visueel contact verandert de regels ; die
van de communicatie in het bijzonder.
 WOODCRAFT ON SET
De groep is verdeeld in twee afzonderlijke ploegen die elkaar niet kunnen zien, maar
wel kunnen communiceren via de radio. Een houten constructie verwezenlijken is hier
de opdracht. De ene ploeg geeft de onontbeerlijke informaties en instructies over aan
de andere ploeg via de radio.
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 ACID RIVER
De groep moet een zone doorlopen die een “zure rivier” voorstelt en dit zonder “een
voet in het water” te zetten. Hij beschikt hiervoor over houten balken die hem moeten
toelaten te vorderen. De tijd loopt en de deelname van iedereen is noodzakelijk.
 OARSTEAM
Nadat de ploeg zijn eigen vlot gebouwd heeft, zal die van een « oever » naar het
andere moeten komen zonder dat het vlot en de ploegleden de grond aanraken.
 DRAWBRIDGE
De hele ploeg moet van een kaap naar de andere komen zonder dat de voeten de grond
aanraken en door al het materiaal naar de andere kant te brengen.
Elk van deze ateliers is het onderwerp van een onmiddellijke debriefing zodat er een
voortdurende progressie plaatsvindt.

 TIMING TER INDICATIE
14.00 :
14.30 :
17.00 :

Onthaal en briefing van de deelnemers in het basiskamp
Verdeling van de groep in subgroepen
Start van de outdoor activiteiten (keuze van 5 activiteiten maximum).
Einde van het programma en afscheidsdronk.

 OPMERKINGEN
De eventuele toegang tot de locatie en tot een briefingzaal moet u aan deze prijzen
toevoegen.
Programma het hele jaar uitvoerbaar.

 ONTMOETINGSPLAATS
We kennen talrijke plaatsen; neem met ons contact op.
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We stellen eveneens drie programma’s voor die elk uit vier essentiële fases
bestaan :
 Briefing steunend op sleutelfactoren van de werking binnen een efficiënt team
 Vorming van de subgroepen in de specifieke technieken nodig om het doel te
bereiken
 Uitvoeren van de opdracht waarvan de objectieven en verplichtingen duidelijk
omschreven zijn
 Onmiddellijke debriefing en interactieve omzetting van de observaties naar de
realiteit van het dagelijkse beroepsleven.
Hoewel het niet zo lijkt … zijn deze programma’s voor iedereen toegankelijk en
dit zonder een bijzondere fysieke geschiktheid of voorafgaande ervaringen.
Elke oefening gebeurt in de natuur en legt het accent op feiten die in tijd en ruimte
gemeten kunnen worden: het is niet mogelijk “vals te spelen” in deze
omstandigheden waar verplichtingen en voordelen onbekenden zijn en dit buiten de
vertouwde context van het bedrijf.
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LUMBERJACK
Uw objectief : een houtenbrug bouwen binnen een bepaalde tijd.
Het scenario en de situatie zijn echt ongewoon vermist de belangrijkste hulp voor de
groep trekpaarden zijn. Deze trekpaarden zijn perfect gedresseerd voor deze oefening
De gebruikte materialen moeten ter plaatse vervaardigd worden door de groep. De
noodzakelijke technische bijdrage zal geleverd worden door professionele
houthakkers. In deze oefening die voor iedereen haalbaar is, zullen behendigheid en
inzicht een beter resultaat geven dan enkel de kracht.

Methode, groepsgeest en een optimaal gebruik van ieders bekwaamheden zullen de
groep toelaten deze opdracht te vervullen ; een opdracht die iedereen onmogelijk
achtte.
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 PRINCIPE
 FASE 1
De volledige groep krijgt informatie over sleutelfactoren van de werking van een
efficiënt team (3MT).
 FASE 2
De activiteit begint met de verdeling van de groep in aparte subgroepen. Deze
subgroepen zullen gedurende een à twee uur evolueren in een didactische omgeving
(vorming). Elke subgroep zal zeer uiteenlopende technieken aanleren die aanvullend
zijn en noodzakelijk om de opdracht tot een goed einde te brengen.
 FASE 3
Een fysieke verplaatsing brengt de groep in een andere context. De pas opgedane
knowhow door de subgroepen zal nu van pas komen om de op het eerste gezicht
onmogelijke opdracht te vervullen : een brug boven het water waarover een voertuig
moet kunnen rijden. Om het doel te bereiken binnen de vooropgestelde tijd moet er :
op korte termijn
plannen gemaakt worden, een juist gebruik van de middelen worden voorzien, taken
worden verdeeld en beslissingen worden genomen en snel worden uitgevoerd.
Enkel indien de vaardigheden en kennis van elke subgroep worden samengelegd, zal
de opdracht slagen.
 FASE 4
Deze activiteit wordt gevolgd door een evaluatie gericht op de analyse van de
gebruikte methodes, middelen, communicatieproces en leadership.
De sterke en zwakkere punten zullen aangekaart en vervolgens geëvalueerd worden
met de teamleden om zo parallellen te trekken naar het beroepsleven.
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 TIMING TER INDICATIE
09.00 :
10.15 :
10.30 :

12.00 :
13.00 :

16.30 :

Fase 1 :
- Onthaal en briefing van de deelnemers in de seminariezaal.
Aankomst van de groep in het “basiskamp”.
Fase 2 ( subgroepen ) :
- Vorming in bouw- en knooptechnieken.
- Vorming in uitsleeptechnieken met trekpaard.
- Boswet en -bouw.
- Planning.
- Verspreiding van de krachten en selectief gebruik van het terrein.
- Coördinatie van de opdracht.
- Kwaliteitscontrole.
Lunch op het terrein (supplement).
Fase 3 ( volledige groep ) :
- Uitvoering van de opdracht : een brug bouwen waarover een voertuig
kan rijden…
Fase 4 :
- Debriefing op het terrein.

 OPMERKINGEN
Programma het hele jaar uitvoerbaar.

 ONTMOETINGSPLAATS
Vielsalm.
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TOGGLE ROPE
Uw objectief : Het overschrijden van hindernissen op het terrein en dit met de
volledige groep.
De communicatie en het vertrouwen in de groep zullen onontbeerlijk blijken om de
opdracht te vervullen.
Verwijderd uit de context van het dagelijks leven maar met gelijkaardige
verplichtingen (inschatten van de risico’s, de middelen, de termijn,…), zal de groep de
installatie op zich nemen en ongewone hindernissen overschrijden. De sensatie is van
de partij hoewel geen enkele bijzondere fysieke geschiktheid vereist is.

De ontleding in vier fases volgt precies het schema van het programma zoals
hierboven beschreven (Lumberjack).
De onderrichte technieken zijn :
 Veiligheidsregels en het individuele veiligheidsmaterieel
 Bevestiging en verankering van de touwen
 Dynamisch spansysteem
 Rappel , …
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De monitoren die de activiteiten begeleiden zijn gediplomeerde professionals in deze
specifieke disciplines. Het materieel beantwoordt aan de Europese normen. De sites
worden gekozen en op voorhand uitgerust. De veiligheid van de deelnemers is
permanent.

 TIMING TER INDICATIE
09.00 :
10.15 :
12.00 :
13.00 :

16.30 :

Fase 1 :
- Onthaal en briefing van de deelnemers in de seminariezaal.
Fase 2 (subgroepen) :
- Vorming in de touwtechnieken
Aankomst van de ploegen in het “basiskamp”. (natuurlijke site) en lunch.
Fase 3 (volledige groep) :
- Opbouw van een dubbele kabel (apenbrug) met de gegeven middelen.
- Rappel geïnstalleerd en beveiligd door de deelnemers.
- Overschrijding van een onoverkomelijke hindernis door een enkele
persoon.
Fase 4 :
- Debriefing op het terrein.

 OPMERKINGEN
De toegang tot een briefingzaal moet u aan deze prijzen toevoegen.
Programma het hele jaar uitvoerbaar.

 ONTMOETINGSPLAATS
Durbuy.

29 A Priesmont B.6690 Vielsalm – Ph : ++32 80 / 21.59.82 – Fax : ++32 80 / 21.67.63
Email : office @ exploraid.com - Web site : http://www.exploraid.com

12

PRAKTISCHE INFORMATIE
Onze prijzen omvatten :





De conceptie en de coördinatie van de activiteiten.
Het opstellen van de proeven en al het specifieke materieel voor de activiteiten.
De professionele begeleiding van de proeven.
De verzekering met betrekking tot de wettelijke aansprakelijkheid die onder de
bevoegdheid van Exploraid S.A.zou kunnen vallen in het kader van hun
mandaat en uitoefening, en de schade die uit dien hoofde aan deelnemers is
toegevoegd voortkomende uit aktiviteiten van de firma

Onze prijzen omvatten niet :





De toegang tot het terrein & de briefingzaal.
De maaltijden en de dranken.
De eventuele verplaatsingen.
De verzekering met betrekking tot de wettelijke aansprakelijkheid die onder de
bevoegdheid van de deelnemers zou kunnen vallen ter gelegenheid van de
activiteiten.
 De verzekering die de schade dekt die, door eigen toedoen, aan de deelnemers
zelf wordt veroorzaakt ter gelegenheid van de aktiviteiten. Wij raden u aan een
uitbreiding op uw verzekering voor arbeidsongevallen te nemen.

 VERSCHILLENDE OPTIES
Voor een totaal succes, bieden wij u opties die het uitzonderlijke karakter van uw
gebeurtenis zeker zullen accentueren.
















Een brevet met een groepsfoto als souvenir
Een professionele numerieke fotoreportage
Een boshemd « Trans Canada »
Een body warmer « Trans Canada »
Een polar jas « Trans Canada »
Een pet (zonder logo)
Een “cap comforter” (zonder logo)
Een kompas
Een zakmes « Victorinox » 4 messen
Een multifunctionele tang « Victorinox »
Een zaklamp mini Mag Lite
Een zaklamp micro Mag Lite :
Trektochtschoenen Meindl Magna (Nubuck-Goretex)
Een streekmand (noot – paté – bier – confituur)
Een basis geluidsinstallatie
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 CATERING OPTIES
De prijzen voor de catering zijn voor minimum 12 personen en voor de meeste van
onze standaardprogramma geldig. Neem contact met ons op om een gedetailleerde
offerte aan te vragen.
Van september tot april ingesloten, raden wij u aan om voor een warme drank te
kiezen tijdens het middagmaal en/of na de activiteit. Uit ervaring weten wij dat dit een
belangrijk element is voor het slagen van uw evenement.
 De koffie bij het onthaal:
Koffie, assortiment van vier soorten thee, melk, suiker, sinaasappelsap, mandje
met koekjes, wafeltjes en galetten.
 De fijnproeverkoffie:
Koffie, assortiment van vier soorten thee, warme chocolademelk, melk,
suiker, sinaasappelsap, chocoladebroodje (1 per persoon), mandje met koekjes,
wafeltjes en galetten.
 Landelijk ontbijt:
Keuze brood : multigranen, wit, boerenbrood en bûcheron; melkbrood,
boerenboter, artisanale confituur (2), chocoladerepen, Ardense ham, sneetjes
kaas, spiegelei, vers appelsap, koffie, warme chocolademelk, assortiment van
vier soorten thee, water.
 Zoet tussendoortje:
Verloren brood, chocolade koek, taart met seizoensfruit, mandje met fruit,
koffie, assortiment van vier soorten thee, warme chocolademelk, melk, suiker,
vers appelsap, water.
 Aperitief van het huis:
Cocktail op basis van vruchtenpeket en vers appelsap, soft drinks, assortiment
krakelingen, brood met pesto en gekonfijte tomaat, schaal met worst en kaas.
 Hapjes:
Assortiment koude en warme aperitiefhapjes: 5 hapjes per persoon
Voorbeeld: schaal met zalm en zwarte radijs, chaud-froid kippenhapje met
dragon, zalmroulade met lichte kruidenroom, schaaltje met zeevruchten en
koraalsaus, aspic van krab met rode radijs, slagroom met gedroogde tomaten,
zwart brood met Petrella, kreeftensoep, kleine seizoensquiche, lepeltje met
scampi met anijs, gevuld krielaardappeltje met Troufleur, bladerdeeg met
garnalen en saffraan, sushi…
 Jagerssoep:
Groentebouillon met bonen en spek.
 Het lunchpakket:
1/3 stokbrood met gerookte ham, 1 krokante sandwich met paté en 1 zachte
sandwich met kaas, 1 chocoladereep, een doosje gedroogde vruchten, 1 drankje
(33cl).
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 Het fijnproeverkoffertje :
1/3 stokbrood met Ardense ham, tomaat en roquette, 1 krokante sandwich met
gerookte zalm en eiertartaar, 1 belegd broodje met kaas van de Salm en Luikse
stroop, 1 4/4 koekje met chocoladeklompjes, 1 melkproduct, 1 vers appelsap, 1
mineraalwater.
 Het Salade Bar buffet:
Verschillende salades en vleeswaren: gebakken ham met prei, rundtartaar op
zijn Amerikaans, gesneden ham van de hoogvlakte, landterrine van de chef,
vismousse, sla met nootolie en gedroogde tomaten, uien en augurken, stokbrood
en granenbroodjes – Dessert : Koek van Savooi met fruit – 2 glazen rode
kwaliteitswijn, vers appelsap, water, koffie, , assortiment van vier soorten thee,
melk, suiker.
 Het streekbuffet:
Assortiment van regionale fijne vleeswaren: op de rooster gekookte ham,
Ardense worst, gearomatiseerde paté, gerookt Ardens nootje, gerookt halsstuk,
schaal met zelfgemaakte kazen: verse geiten- of schapenkaas, stronk met
verfijnde koemelk en pittige kaas, artisanale stroop, krulsla en tomaten met
mosterd van Raeren, augurken, uien, mosterd, pickles – Keuze brood :
meergranen, wit, boerbrood en bûcheron; melkbrood, boerboter - Dessert:
Tatin taart - 2 glazen rode kwaliteitswijn, vers appelsap, water, koffie,
assortiment van vier soorten thee, melk, suiker.
 De houthakkersragout:
Warme salade op basis van gekonfijte uien, stukjes appel, gebakken
aardappeltjes, roereitjes en gebraden spek, landterrine in de braadpan en
sterke kaas, stukken meergranenbrood, boerenboter - Dessert: Vaution
(artisanale taart met suiker en kaneel) - 2 glazen rode kwaliteitswijn, water,
koffie, assortiment van vier soorten thee, melk, suiker.
 De grillades in open lucht:
Trio van gegrild vlees (gemarineerde kip met honing, gemarineerde varkensrib
met kruiden en boerenworst), aardappelen in de schil, sla gearomatiseerd met
framboos, mengeling van wortels-selderij-witte kool-maïs geparfumeerd met
bieslook, komkommer met azijn en tijm, taboulé, barbecuesaus, tartaar met
mimosa eieren en knoflooksaus, brood met lookboter. Dessert: Crème brûlée ½ fles rode kwaliteitswijn, water, koffie, assortiment van vier soorten thee,
melk, suiker.
 De fijnproeversgrillades :
Brochette met rundvlees en groenten, gekaramelliseerde speenvarkentjescarré,
witte pens met aromaten, kipfilet met dragon, lamsrib met tijm, bearnaisesaus
die voor uw ogen wordt bereid, Maquaire aardappelen, gegrilde paprika’s,
slamesclun gearomatiseerd met framboos, mengeling van paprika’s-Wortelsselderij met remouladesaus, taboulé, tomaten met sjalot en kruiden,
barbecuesaus, tartaar met mimosa eieren en kerrieroom, brood met lookboter Dessert: geflambeerde pannenkoek met Grand Marnier - ½ fles rode
kwaliteitswijn, water, koffie, assortiment van vier soorten thee, melk, suiker.
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Parilla :
Braziliaans ossenhaas gebraad op de steen, sjalotten en chocolade saus,
tomaten salade, komkommer, maïs en Tabasco, cactus salade en guacamole,
Nopal salade, tortilla en rijst op z’n Mexicaans, chile pasilla saus, gesmolten
kaas saus en barbecue saus – Dessert : Mexicaanse chocoladekoek – ½ fles
rode kwaliteitswijn, water, koffie, assortiment van vier soorten thee, melk,
suiker.
Barbecue Land en Zee :
Rundribstuk met zwarte peper, kipfilet met lichte kerrie, scampi’s op een spies
met citrusvruchten, rood zalmcarré met groene citroen, mousseline saus die
voor uw ogen wordt bereid, groene peperroomsaus, zoetzure saus,
eierentartaar en knoflooksaus, slamesclun gearomatiseerd met framboos,
mengeling van wortels-selderij-maïs met kruiden, prinsessenbonen met witte
azijn, gegrilde groenten met balsamiek azijn en rijst op Andalusische wijze –
Dessert : Verse vruchtensalade geparfumeerd met munt - ½ fles rode
kwaliteitswijn, water, koffie, assortiment van vier soorten thee, melk, suiker.
Speenvarkentje:
Gevuld speenvarkentje dat in de oven wordt gebraden, aardappelen in de schil,
sla, rode kool met appels, salade met wortels-selderij-maïs met koriander,
prinsessenbonen met wit azijn, taboulé, brood met lookboter,
honingmosterdsaus met room - Dessert: artisanale chocolademousse - ½ fles
rode kwaliteitswijn, water, koffie, assortiment van vier soorten thee, melk,
suiker.
Everzwijn aan het spit:
Aardappelgratin, gestoofd witloof en peertjes met veenbessen, aardappelen in
de schil, gearomatiseerde sla, tomaten met bieslook brood met lookboter, saus
met gekonfijte uitjes, geblust met wijn. Dessert: crème brûlée - ½ fles rode
kwaliteitswijn, water, koffie, assortiment van vier soorten thee, melk, suiker.
Ardense tartiflette :
Warme salade op basis van gekonfijte uitjes, gebakken aardappeltjes, gebraden
spek en Tomme (geraspte kaas uit onze Ardennen), stukken meergranenbrood,
boter. Dessert: Vaution (artisanale taart met suiker en kaneel) - 2 glazen rode
kwaliteitswijn, water, koffie, assortiment van vier soorten thee, melk, suiker.
Raclette:
¼ bol kaas op authentieke raclette, vleesassortiment: Graubünder, gedroogde
ham, Pancetta en Ardense worst, begeleidende groenten (4), augurken en uien.
Gribichesaus, bearnaisesaus, tomatensaus met paprika’s, brood en boter Dessert – ½ fles kwaliteitswijn, water, koffie, assortiment van vier soorten thee,
melk, suiker.
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 Prestigemenu:
Eendenlever in bladerdeeg van Plateauham met konfijt Of Gebakken SintJakobsnoot en witloofmoes met honing en kruiden - Lamsnootje met tijm en
koriander en seizoensgroenten – Dessertenbuffet - ½ fles rode kwaliteitswijn,
water, koffie, assortiment van vier soorten thee, melk, suiker.
 Prestigebuffet:
Buffet met koude voorgerechten : Gestoomde zalm, dambord van gerookte vis,
grijze garnalensoep met koraalsaus, fijne vleeswaren van het plateau,
varkensstuk met vers fruit - Buffet met warme gerechten : Kipfilet in bladerdeeg
met Fagneham met cider, lamsnootjes met koriander en tijm, tartiflette met
Tomme-schapenkaas
en
spek,
pasta
met bruine
champignons,
krielaardappeltjes in de schil, seizoensgroenten – Dessertenbuffet:
Chocolademousse à la “Jacques”, crème brûlée, tiramisu met rode vruchten ½ fles rode kwaliteitswijn, water, koffie, assortiment van vier soorten thee,
melk, suiker.
 Afscheidsdrank:
 Bier en soft dranken*:
 Wijn* :
*Elke begonnen fles wordt beschouwd als opgedronken.

 UITRUSTING
Een aangepaste kleding en een aangewezen uitrusting vormen één van de
onontbeerlijke voorwaarden zowel voor een optimale veiligheid als voor het slagen
van uw gebeurtenis.
Voorzie goede wandelschoenen*, een stevige broek, een regenjas en kledij die
aangepast is aan het weer (warme kledij in de winter met muts en handschoenen).
* Vermijd joggingschoenen; stadschoenen zijn verboden.
Wij reserveren ons het recht de personen met slechte schoenen te verbieden - in hun
belang - om aan de activiteiten deel te nemen. Onze programma's vinden in een
natuurlijk milieu plaats, in het bijzonder bosbouwkundige en landelijke zones, die
soms een belangrijk hoogteverschil presenteren en dit, het hele jaar door.
Wij voelen ons niet verantwoordelijk in geval van verlies, stelen, beschadiging van de
goederen van de deelnemers.
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 VERZEKERING EN VERANTWOORDELIJKHEID
In overeenstemming met het Koninklijk Besluit over de reglementering van de
organisatie van actieve uitstappen zal op de dag van het evenement aan elke deelnemer
een document worden overhandigd met de voorwaarden die moeten vervuld zijn om
aan de, door Exploraid georganiseerde activiteiten te kunnen deelnemen. De
doelstelling van dit document is dat iedereen volledig ingelicht is over de inhoud van
onze activiteiten.
Exploraid stelt alles in het werk om een optimale beveiliging te bewerkstelligen voor
de activiteit waar u aan deelneemt.
Het staat u ook vrij om een risicoanalyse voor al onze activiteiten te benoemen, waarin
de voorzorgsmaatregelen die tijdens uw evenement zullen worden genomen, worden
vermeld. (technische en organisatorische maatregelen).

 AMBIANCE
Keuzemogelijkheden volgens gekozen programma en volgens uw wensen.

 ACCOMMODATIES
Wij kunnen logies adviseren en/of reserveren.
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