
2020 Reglement Tourritten – Vierenzestig.nl 

De reglementen in de 2020 routeboeken zijn de meest actuele versies en blijven te allen tijde bindend. 

Omschrijving deelname 
Deelname aan de tourritten van Vierenzestig Porsche lifestyle blog / Vierenzestig.nl zijn pas definitief na 
het voldoen van het volledige inschrijfgeld.  
Indien er een ontbijt en/of lunch en/of diner, snacks en dranken zijn inbegrepen in het evenement wordt dit bij de aankondiging 
gecommuniceerd. 

Bij deelname ontvangt u; 
* Het routeboek (.pdf bestand) per e-mail
* Indien van toepassing: vouchers voor ontbijt, lunch, diner, snacks, en dranken

Algemene bepalingen 
De tourritten van Vierenzestig.nl worden verreden onder de bepalingen zoals vermeld in het routeboek. 

Veiligheid 
* De tourritten zijn zonder tijdselement. Er is toestemming van diverse instanties mits iedereen zich aan

de regels houden. Respecteer dit alstublieft.
* Iedere deelnemer neemt deel op eigen risico.
* Het voertuig waarin aan de rit wordt deelgenomen dient minimaal WA verzekerd te zijn.
* Het voertuig dient te voldoen aan alle door de wet gestelde eisen.
* De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
* De deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de verkeersregels zoals beschreven in de

Nederlandse Wegenverkeerswet (WW).
* De organisatie kan zich beroepen op het recht deelnemers die zich ernstig misdragen of geen gehoor

geven aan de veiligheidsinstructies te weigeren dan wel van verdere deelname uit te sluiten.

Inschrijving 
* De inschrijving wordt pas definitief na bevestiging door de organisatie.
* Annuleren van deelname is mogelijk wanneer er voor de uiterlijke afmelddatum een bericht

naar de organisatie gestuurd wordt (info@vierenzestig.nl). Restitutie van het inschrijfgeld(en) vindt 
plaats als de afmelding tijdig heeft plaats gevonden, en minimaal 14 dagen voor de datum dat het 
evenement wordt gehouden. Datum binnenkomst afmelding bij de organisatie is bindend.

* Indien het evenement vanuit de organisatie dient te worden afgelast, kunnen gemaakte kosten door 
deelnemers (bv hotelkosten) niet bij de organisatie gedeclareerd worden.

* Wijzigingen in het programma zijn mogelijk wanneer de organisatie dit noodzakelijk acht om het 
evenement tot een succes te maken en zullen te allen tijde aan u bekend worden gemaakt.

Aansprakelijkheid 
* De organisatie sluit elke aansprakelijk ten opzichte van deelnemers en derden uit (waaronder

bijvoorbeeld schade of incidenten tijdens de rit).
* Kosten (inclusief reis- en benzinekosten) die door deelnemers worden gemaakt door zijn/haar

deelname zijn niet te verhalen op de organisatie.
* Eventuele bekeuringen of schikkingsvoorstellen als gevolg van overtredingen of strafbare feiten zijn

voor eigen rekening deelnemer. Dit geldt ook voor alle bijkomende kosten als gevolg van overtredingen
of strafbare feiten. De organisatie kan hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld.
In geval van pech is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor een eventuele monteur of sleepdienst.

* De organisatie behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het verloop van de tourrit en is niet
aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden die bij de totstandkoming zijn gemaakt.

* Hoewel de route zeer zorgvuldig wordt uitgezet kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele wegafsluitingen, omleidingen dan wel fouten in het routeboek.

Organisator: Vierenzestig lifestyle blog / vierenzestig.nl 


