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Medewerkers en vrijwilligers van de organisatie zijn duidelijk 

herkenbaar aan hun blauwe hesje. De deelnemers dienen zich 

te houden aan de regels en voorschriften van de organisatie. 

Parkeren van voertuigen, op (private) terreinen die aan de 

organisatie beschikbaar zijn gesteld, gebeurd op aanwijzing 

van de organisatie. De deelnemers geven gehoor aan de 

aanwijzingen die door de organisatie worden gegeven, mits 

deze niet in strijd zijn met de openbare orde, wet- en 

regelgeving. In geval van pech, ongeval of calamiteit, worden in 

eerste instantie de betreffende hulpinstanties ingeschakeld 

(112, politie, ANWB, etc.). In geval van ernstige calamiteiten of 

gevaarlijke situaties op of om de route dient men de organisatie 

te waarschuwen door de calamiteit te melden bij de 

dichtstbijzijnde vrijwilliger van de organisatie.

Deelnemer verklaart in bezit te zijn van geldig rijbewijs voor het 

voertuig waarmee de deelnemer in de toertocht rijdt. Deelname 

is geheel op eigen risico en de deelnemer dient zelf zorg te 

dragen voor een eventuele verzekering voor schade of 

ongevallen. De deelnemer verklaart in goede gezondheid te zijn 

en onder eigen verantwoordelijkheid aan de toertochten deel te 

nemen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn 

rijgedrag en dient zich conform de verkeersregels te gedragen. 

De deelnemer dient in het bezit te zijn van een goede en in 

veilige staat verkerende motor of soortgelijk voertuig, die aan 

de wettelijk bepalingen voldoet. Deelnemers respecteren 

overige weggebruikers, natuur en milieu en waken over hun 

eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. De 

wettelijk en ter plaatse geldende (verkeers)regels prevaleren 

boven aanwijzingen van vrijwilligers die verbonden zijn aan de 

organisatie, tenzij deze aangemerkt zijn als verkeersregelaar. 

Tijdens toertochten is alcoholgebruik niet toegestaan. Het is 

deelnemers verboden om t i jdens de toer tocht als 

verkeersregelaar op te treden om groepen motorrijders zich op 

die wijze vrij door het verkeer te laten begeleiden. Schade 

voorkomend uit ongeoorloofde verkeersregelende handelingen 

kunnen op persoonlijk op de persoon/personen, die dergelijke 

overtreding begaan, worden verhaald. Het is deelnemers 

verboden om tijdens het rijden van de toertocht ongeoorloofd 

lichtsignalen – zoals knipperend gevarenlicht, alarmsig-

nalering, etc. – te gebruiken.

Organisatie

Algemeen

Aanvullende voorwaarden groepsdeelname

Deelnamebewijs/tickets

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor 

boetes of schades voortvloeiend uit verkeersovertredingen 

welke door de deelnemer worden veroorzaakt, ook niet 

wanneer deze voortkomen uit het

 Het deelnamebewijs (ticket) is pas definitief geldig indien het 

(volledig) verschuldigde bedrag aan is voldaan. Er geen 

mogelijkheid tot annulering van deelname of om compensatie 

of restitutie van het inschrijfgeld te ontvangen. Een 

deelnameticket is overdraagbaar, maar kan slechts één maal 

worden verzilverd. De persoonlijke gegevens op het deel-

namebewijs worden onder uitsluitend door de organisatie 

gebruikt voor eigen communicatie en niet verstrekt aan derden.

opvolgen van aanwijzingen door vrijwilligers of organisatie van 

het evenement. De organisatie is in geen geval aansprakelijk 

voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van 

persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. De organisatie kan 

niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, calamiteiten of 

afwijkingen in de route. Het gebruik van door de organisatie 

beschikbaar gestelde digitale routebestanden voor 

navigatiesystemen is volledig voor eigen risico van de 

deelnemer en dient conform de wettelijke en plaatselijk 

geldende wet- en regelgeving te worden gevolg. 

in hun groep doen of schade en ongevallen die de deelnemers 

veroorzaken. Bij gevaarlijk en onverantwoord (rij)gedrag van de 

deelnemer, of wanneer het voertuig, rijbewijs, verplichte kleding 

en/of verzekering van de deelnemer niet in orde is/zijn, kan de 

route-begeleider betreffende deelnemer - voor of tijdens de 

toertocht - uitsluiten van groepsdeelname.

Aansprakelijkheid

Voor het rijden in begeleide groepen worden door de route-

begeleiders voor aanvang van de toertocht met de deelnemers 

afspraken gemaakt over snelheid, rijmodel, positie van 

deelnemers in de groep en wijze van communiceren. 

Deelnemers wordt geacht de algemene regels voor rijden in 

groepen te kennen, of zich hiervan voor aanvang van de 

toertocht bij de organisatie – of routebegeleider op de hoogte 

te stellen. Routebegeleiders aanvaarden geen enkele 

aansprakelijkheid en zijn niet verantwoordelijk (te stellen) voor 

het gedrag van deelnemers
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