
 

 

 

 

Reglement georganiseerde dagritten en -activiteiten en meerdaagse 
ritten en evenementen: 

 
In dit reglement treft de deelnemer afspraken en regels aan met betrekking tot het deelnemen aan 

georganiseerde dagritten en -activiteiten en meerdaagse ritten en evenementen van Mc Motorass. 

Dit reglement wordt minimaal éénmaal per jaar digitaal ter beschikking gesteld aan toekomstige 

deelnemers, waaronder leden en niet-leden. Dit reglement wordt bij uitnodigingen meegestuurd en 

de deelnemer verklaart door de inschrijving en of deelname bekend te zijn met dit reglement en zich 

hieraan te houden.  

De deelnemer verklaart dat hij/zij bekend is met en dat hij/zij: 

• Op geen enkele wijze de organisatie (waaronder voorrijders en/of leden) en/of bestuur van 

Mc Motorass. en/of de vereniging Mc Motorass. aansprakelijk zal stellen voor enige vorm 

van persoonlijke of zakelijke schade die de deelnemer zou kunnen lijden als gevolg van 

deelname aan georganiseerde dagritten en -activiteiten en meerdaagse ritten en 

evenementen, 

• Een goede, duidelijk en voor iedere deelnemer te begrijpen route te hebben ontvangen, 

• Individueel de rit zal rijden, 

• Dat zijn/haar motor minimaal WA verzekerd is en technisch in goede staat bevindt, 

• Over een geldig motorrijbewijs beschikt om de betreffende motor te mogen besturen, 

• Voor en/of tijdens de rit (inclusief de pauzes) geen alcohol of verdovende (stimulerende) 

middelen zal gebruiken, 

• Zich aan alle plaatselijke verkeersregels zal houden. 

Verder verklaart de deelnemer of hij/zij bekend is met de aanvullende regels: 

1. De deelname is volledig voor eigen verantwoordelijkheid, 
2. De route is opgemaakt volgens de laatste gegevens en gecontroleerd en de vereniging, 

bestuur en/of organisatie is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor gewijzigde 
verkeerssituaties (waaronder bv afsluitingen in het weekend voor motorrijders) en kennelijke 
verschrijvingen of drukfouten, 

3. Bekende gevaarlijke of bijzondere situaties zijn zover mogelijk in de routebeschrijving 
vermeld. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor plotseling optredende wijzigingen, 
blijf daarom alert op de weg en de weg- en weersomstandigheid, 

4. De deelnemer kan op ieder moment van de route afwijken als hij/zij dat veiliger vindt.  
5. Deelname aan het evenement is individueel en geschiedt op eigen risico. Ook als hij/zij in een 

groep rijdt voorafgegaan door een voorrijder, 
6. Het eventueel deelnemen door rijden in groepsverband geschiedt voor eigen risico en onder 

eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer, 
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7. De voorrijder geeft aanbevelingen en doet suggesties voor de best te volgen route of 
groepsindeling; echter staat het de deelnemer vrij daarvan af te wijken als hij/zij de inzichten 
van de voorrijder om welke reden dan ook niet deelt, 

8. Als de deelnemer in een groep rijdt dient de deelnemer zich te houden aan de 
adviezen/regels voor groepsrijden. De vereniging heeft hiervoor een document “info rijden in 
groepen” afgegeven, 

9. Het is geen verplichting de route volledig uit te rijden, 
10. De kosten die berekend worden zijn slechts ter dekking/vergoeding van de door de 

vereniging gemaakte kosten en/of voeding, drankjes en hotelovernachtingen,  
11. Als de vereniging/bestuur door derden aansprakelijk gesteld wordt zal de schade en de 

eventuele kosten daarvan verhaald worden op de betreffende deelnemer/veroorzaker. De 
gegevens van de deelnemer/veroorzaker kunnen doorgegeven worden. Ook hier aanvaardt 
de vereniging geen enkele aansprakelijkheid. De vereniging geeft als advies aan de 
deelnemer een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) af te sluiten die de 
deelnemer/veroorzaker voor een deel beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Laat 
u hierin adviseren! 

12. De deelnemer dient zich te houden aan de verkeersregels, niet te snel te rijden en voldoende 
afstand te houden. De deelname aan het verkeer geschiedt geheel op eigen risico. 
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