ALGEMENE VOORWAARDEN – VZW BEING HUMAN
Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement. De
deelnemer erkent, door zijn deelname, op de hoogte te zijn van de bepalingen van dit reglement.
Niet naleving van de bepalingen kan uitsluiting door de organisatie tot gevolg hebben.
1. ALGEMEEN
“Samen in beweging voor elkaar”, hierna vernoemd als het “evenement” is geen wedstrijd. Het
doel is, hoofdzakelijk door middel van deelname, fondsen in te zamelen voor Make-A-Wish®
Belgium Vlaanderen.
2. INSCHRIJVING
a) Deelnemers leggen drie ritten per fiets af. Gemotoriseerde vervoermiddelen, rollerblades e.d.,
niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours tijdens het evenement. Electrische
fietsen zijn dan wel toegelaten, indien de nodige rijbewijzen en verzekeringen werden afgesloten
om hiermee op de openbare weg te mogen rijden.
b) Deelnemers jonger dan 18 jaar nemen uitsluitend deel onder de begeleiding en
verantwoordelijkheid van een ouder/voogd of verzorger, met name iemand die expliciet de
verantwoordelijkheid van de ouder heeft overgenomen. Deze uitdrukkelijke instemming dient op
het eerste verzoek van de organisator, de vzw Being Human, te worden voorgelegd.
c) Deelnemers mogen een team vormen van maximum 6 deelnemers per team / per dag (= zes
fietsen). Deelnemers betalen een inschrijvingsgeld van 25 EUR/deelnemer. Het sponsorgeld voor
deelname bedraagt minimum 250 EUR per stuurplaatje en/of het borstnummer voor het hele
event. Deze bedragen dienen, per team, op de rekening van de vzw Being Human te worden
overgemaakt uiterlijk zes maanden na inschrijving en ten laatste 1 maand voor aanvang van het
evenement, zijnde 22/05/2018.

Voorbeeld: team A rijdt dag 1 met zes fietsen richting Brugge maar kan dan stuurplaatjes en/of
het borstnummers (maximaal zes per team) doorgeven aan zes nieuwe fietsers of team A kan met
de zes zelfde fietsers op dag 2 rijden van Brugge naar Mechelen (dus voor de zes fietsnummers
kunnen de teams maximaal 18 verschillende fietsers inzetten!), combinaties zijn dus mogelijk
doch een team kan maar maximaal zes fietsers per rit inzetten!
d) Deelnemers gaan akkoord met een eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, film, video e.a.
voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder daar een vergoeding voor te kunnen
claimen.
Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Make-A-Wish® Belgium Vlaanderen en de
organisator. Deze wordt bijgehouden in een elektronisch bestand. De deelnemer verklaart zich
akkoord met het gebruik ervan door Make-A-Wish® Belgium Vlaanderen / de organisator,
uitsluitend voor doeleinden inzake het evenement. De Wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van
toepassing.
e) In geval van niet-deelname of uitschrijving, ongeacht om welke reden (incl. overmacht), kan de
deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvings-en sponsorgeld.
f) Indien het evenement omwille van uitzonderlijke omstandigheden geen doorgang kan vinden,
kan de deelnemer zich gratis laten inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde evenement.

De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvings-en sponsorgeld
en geen vergoeding zal aan de orde zijn.
3. DEELNAME aan het “Evenement”
a) Deelname aan het evenement is enkel mogelijk voor ingeschreven deelnemers. Het stuurplaatje
van het team en/of het borstnummer moeten tijdens het volledige evenement op een zichtbare
plaats worden gedragen.
b) Met het accepteren van het stuurplaatje en/of het borstnummer verklaart de deelnemer dat hij
voor het volbrengen van de tochten beschikt over een deugdelijke fiets/materiaal.
c) Deelnemen vereist een goede gezondheid voor deelname aan het evenement. De deelnemer
verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voorafgaand aan de deelname
een preventief onderzoek aan bij een erkend sportarts.
4. ROUTE
a) Deelnemers moeten op de rechter weghelft blijven en mogen maximaal met twee naast elkaar
fietsen. Zij moeten uitzonderlijk voorzichtig zijn tijdens de afdalingen, daarbij rekening houdend
met de weersomstandigheden.
b) Deelnemers worden geacht de verkeersregels na te leven. Zij betreden de openbare weg op
eigen risico en nemen geen uitzonderingspositie in.
c) Deelnemers respecteren de overige weggebruikers, de natuur en het milieu. Afval wordt niet
op straat gegooid maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd. Schade
toebrengen aan andermans goed is niet toegestaan.
5. VEILIGHEID
a) Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en deze van de overige weggebruikers, waarbij
de organisatie beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
b) Het dragen van een degelijke valhelm voor fietsers is verplicht tijdens de ritten, de
beklimmingen en afdalingen.
c) De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn voor schade toegebracht aan anderen en/of
andermans goed. De aangewezen verzekering hiervoor is een BA-familiale.
6. AANWIJZINGEN EN NIET-NALEVING
a) Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie of organisatie opvolgen.
b) Alle verkeersregels zijn van toepassing en moeten worden gerespecteerd. De politie zal
strafrechtelijk optreden in geval van verkeersgevaarlijk gedrag of bij niet-naleving van de
wegcode.
c) In geval van ongeoorloofd gedrag, overtreding van de verkeersregels of bij het niet opvolgen
van aanwijzingen van de politie of de organisatie, kan de deelnemer, naar oordeel van de
organisatie, van een verdere deelname worden uitgesloten.
7. AANSPRAKELIJKHEID

a) Deelnemen geschiedt voor eigen risico. De vzw Being Human is niet verantwoordelijk voor
enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname. De organisatie is
evenmin verantwoordelijk voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de
deelnemer toe te rekenen handelen.
b) De organisatie verzekerde haar eigen aansprakelijkheid.
c) De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van
persoonlijke voorwerpen van de deelnemer en supporter, voor, tijdens of na het evenement.

