
Reglement Nachtrit Dom tot Dom

● Nachtrit Dom tot Dom is een toertocht, geen wedstrijd of pelotonstocht;
● Nachtrit Dom tot Dom is een toertocht met sportief karakter en stelt eisen aan de fysieke 

conditie;
● Deelnemer verklaart dat hij voldoende gezond is om aan de tocht mee te doen;
● Nachtrit Dom tot Dom is een toertocht in schemertijd en in het donker. Deelnemers zijn zich 

bewust van de bijkomende risico’s van het rijden in het donker;
● Deelname is geheel op eigen risico en op vrijwillige basis;
● De organisatie is niet aansprakelijk voor enig vorm van letsel, opgedaan tijdens de tocht;
● De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen en/of schade aan mens en materiaal. 

Dan wel verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen;
● Als deelnemer niet goed verzekerd is komt dit geheel op eigen risico;
● Deelnemer draagt tijdens de tocht altijd een valhelm en deugdelijke verlichting waarmee je 

gezien wordt door overig verkeer en je de weg verlicht; 
● De organisatie adviseert reflecterende kleding te dragen voor optimale zichtbaarheid;
● Deelnemer jonger dan 18 jaar mag alleen meedoen als zij op de route begeleid worden door 

een volwassene;
● Deelnemer heeft respect voor de natuur en zijn omgeving en neemt eigen afval onderweg 

mee;
● Deelnemer houdt zich ten allen tijden aan de verkeersregels;
● De verkeersregels blijven tijdens de tocht onverkort van kracht.
● Deelnemer volgt aanwijzingen van organisatie en politie op;
● De route is ook toegankelijk voor andere recreanten en overig verkeer;
● Deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en de veiligheid van anderen;
● Deelnemer geeft signaal voordat andere recreant gepasseerd wordt en bedankt bij passeren;
● De organisatie is niet verantwoordelijk voor het mogelijk verdwalen of missen van 

routebordjes;
● Deelnemer is zelf verantwoordelijk om tijdens het Evenement het besluit te nemen eventueel 

de deelname te beëindigen;
● De organisatie kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of de tocht geheel af te 

gelasten indien de (veiligheids)situatie dit noodzakelijk maakt;
● Deelnemer kan bij een besluit af te gelasten geen aanspraak maken op schadevergoeding of 

terugbetaling van het inschrijfgeld;
● Indien een deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen is 

teruggave van het inschrijfgeld en compensatie van eventueel ander gemaakte kosten niet 
mogelijk. 

● Inschrijving is overdraagbaar en dient doorgegeven te worden aan de organisatie;
● Deelnemer vindt het goed dat zijn of haar beeltenis in beeld wordt gebruikt ter verslag en 

promotie van het evenement;

Je deelname aan dit evenement is geheel op eigen risico. Akkoord op dit reglement geef je 
door het aanvinken van de checkbox in het betalingsscherm.


