
Reglement Tour-du-Benelux 
A. Algemeen 

1. De Tour-Du-Benelux is een meerdaagse vrije toerfietstocht, georganiseerd door de Ren- en 

Toervereniging Steenwijk (RTV). 

2. Als deelnemers aan deze tour worden toegelaten personen van achttien jaar en ouder, die 

aan de verplichte voorinschrijving hebben voldaan en het volledige inschrijfgeld hebben 

betaald. 

3. Met deze inschrijving verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht 

voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets. 

4. De inschrijving en deelname zijn strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan 

derden. 

5. Bij verhindering van de deelnemer, om welke reden dan ook, worden geen inschrijfgelden 

terugbetaald. Er wordt aangeraden om bij een verzekeringsmaatschappij een 

annuleringverzekering af te sluiten. 

6. Indien de tocht niet kan worden verreden door bijzondere omstandigheden (calamiteiten 

e.d.), waaraan de organisatie part nog deel heeft, zal eveneens geen terugbetaling van 

inschrijfgelden plaatsvinden. 

7. Op de startplaats ontvangen de deelnemers een deelnemerskaart, een routebeschrijving en 

een nummer om op de fiets te bevestigen. 

8. De deelnemers die, om welke redenen dan ook niet langer willen of kunnen deelnemen 

worden naar het dichtstbijzijnde vertrekpunt van het openbaar vervoer gebracht en dienen 

daar voor eigen rekening hun verdere vervoer te regelen. 

9. De deelnemers die de tour verlaten dienen de leiding van de organisatie direct in kennis te 

stellen. 

10. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd, zowel in 

binnen als buitenland. 

11. De deelnemers dienen overige weggebruikers, natuur en milieu te respecteren. 



12. Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht. 

13. Op deze tocht is tevens het Wielersport Reglement (WSR) van de NTFU van toepassing. 

B. Aanvullend reglement 

14. De leiding van de tocht berust bij de projectleider en tourbegeleiders. 

15. De instructies en/of aanwijzingen van de leiding dienen te worden opgevolgd. 

16. De leiding is bevoegd de deelnemers die dit reglement, het WSR van NTFU of de 

verkeersregels niet naleven tot de orde te roepen. Bij herhaling kan de leiding de verdere 

deelname verbieden. 

17. De leiding zorgt ervoor dat de deelnemers op een vastgestelde tijd vertrekken. 

18. Tijdens elke etappe is een controlepost/verzorgingspost ingericht. Deze staat in de 

routebeschrijving vermeldt en dient door de deelnemers te worden aangedaan. 

19. De deelnemers zijn verplicht de officiële route te volgen. 

20. De deelnemers zijn verplicht tijdens de tour een helm te dragen. 

21. De deelnemers dienen onder de bovenbuis en tegen de balhoofdbuis het 

deelnemersnummer aan te brengen. Dit omwille van de herkenbaarheid, voor eventuele 

controle onderweg en voor het stallen van de fietsen. 

22. De deelnemers zijn verplicht de fiets voor het vertrek ter keuring aan te bieden aan een 

met de keuring belaste medewerker van de organisatie. 

23. Voor het vertrek en bij aankomst van elke etappe dient de presentielijst te worden 

getekend. 

24. De deelnemer dient bagage te voorzien van een sticker of label met het 

deelnemersnummer, naam, adres en woonplaats. En zorgt ervoor dat de bagage iedere morgen 

op tijd bij de bagagewagen wordt ingeleverd. 

25. De deelname aan deze meerdaagse tour is op eigen risico. De RTV Steenwijk aanvaardt 

geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm 

van lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die de deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop 

van de Tour-Du-Benelux zou kunnen overkomen. 

26. De RTV Steenwijk aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, 



vermissing of diefstal van goederen die de deelnemer voorafgaande aan, tijdens of na afloop 

van de tour in het bezit heeft. 

27. Door deel te nemen aan deze tour gaat de deelnemer akkoord met dit reglement. 

28. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de RTV 

Steenwijk. 

Het bestuur van de RTV Steenwijk. 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 september 2012. 

 


