
Benelux Toer 2020,  24 april - 27 april 2020 

 

De deelnemer aan de Benelux Toer 2020 verbindt zich door het betalen van de reissom 

tegenover de organisatie(Stichting Zaanse Motorvrienden) om de volgende 

verplichtingen na te leven tijdens zijn/haar deelname aan het evenement:  
 

- dat hij/zij ouder is dan 18, in het bezit is van een geldig en wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor 

motoren, geen tijdelijke of permanente ontzegging van de rijbevoegdheid heeft.  

 

- dat de bezitter van het motorrijtuig en degene aan wie het kenteken voor een motorrijtuig is 

opgegeven, het motorrijtuig heeft verzekerd conform het gestelde in de Wet Aansprakelijkheid 

verzekering Motorrijtuigen (= W.A.M.) en dat deze verzekering deelname aan het evenement niet 

uitsluit.  
 

- te rijden voor eigen risico. Zelf aansprakelijk te zijn voor alle schade, van welke aard dan ook, die 

door toedoen of nalatigheid van de deelnemer zelf of van degene voor wie u aansprakelijk bent, wordt 

veroorzaakt. De organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade.  

 

- dat het een toertocht betreft op de openbare weg. Te zullen deelnemen met een motor welke in goede 

staat verkeerd. (o.a. banden, remmen etc.) en voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen.  

 

- De gebruikelijke kleding en een goede valhelm te dragen. Zich bewust te zijn van de extra risico’s 

verbonden aan het aanwezig zijn van een groter aantal motorrijders op de openbare weg dan 

gebruikelijk.  

 

- dat de aangeleverde GPS route een aanbevolen route is.  

 

- zich te binden aan het verzoek om een reisverzekering af te sluiten in combinatie met een 

automobilistenhulp verzekering of een reisverzekering in combinatie met een ANWB Wegenwacht 

hulpdienst buitenland en eventueel een annuleringsverzekering.  

 

- De initiatiefnemers van deze toer  niet te zullen aanspreken voor enige schade welk het gevolg is van 

het deelnemen aan deze toer. 

 

- De motor niet te gebruiken voor handelingen die het imago motorrijders  en de organisatie kunnen 

schaden;  

 

- alle wetten, voorschriften, regels, reglementeringen en gangbare normen na te leven (met name deze 

betreffende de verkeersregels en veiligheidsvoorschriften); 

- De aansprakelijkheid op zich te nemen voor alle kosten (inclusief boetes) die het gevolg zijn van de 

niet naleving van bovenvermelde wetten, voorschriften, regels, reglementeringen en gangbare normen 

en deze kosten te vergoeden;  

 

- lichamelijk geschikt te zijn om deel te nemen aan het evenement;  

 

- absoluut geen gebruik te maken vóór of tijdens het evenement van alcoholhoudende dranken.  

 

Indien niet wordt voldaan aan bovengenoemde verplichtingen en voorwaarden heeft de organisatie het 

recht om ondergetekende niet tot het evenement toe te laten danwel hem/haar verdere deelname te 

ontzeggen zonder dat door ondergetekende aanspraak gemaakt kan worden op enige vorm van 

schadeloosstelling.  

 



Ondergetekende erkent de gevaren die gepaard gaan met het evenement en begrijpt dat hij/zij tijdens 

het evenement te allen tijde als (juridisch) bestuurder verantwoordelijk is voor zijn/haar 

verkeersgedrag en de consequenties daarvan.  

De organisatie is niet aansprakelijk voor het voor, tijdens of na het evenement ontstaan van enige 

(directe of indirecte) schade, waaronder begrepen letselschade van deelnemers en/of derden (al dan 

niet veroorzaakt door deelnemers),  

Op deze vrijwaring en afstandsverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle 

geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze vrijwaring en afstandsverklaring worden 

uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Nederland.  

 

Dagtekening  : .....................................................................  

 

Naam   : .....................................................................  

 

Adres   : ....................................................................  

 

Woonplaats  : ....................................................................  

 

Voor akkoord : ...................................................................... 

  



Inschrijfformulier ZMV 

 

Benelux Toer 2020,  24 april - 27 april 2020 

 

Naam: …………………………………. 

Adres:………………………………….. 

Postcode:………………………………. 

Woonplaats:…………………………… 

Telefoon:……………………………….. 

Mobiel nr:……………………………… 

E-mail adres:…………………………… 

Slaapt op de kamer met :………………. 

Herinnering shirt:  Ja/Nee  Kosten herinnering is € 17,50 

Maat shirt:……………………………… 

 

Je inschrijving wordt pas definitief nadat je € 50,= inschrijfgeld 

betaald hebt. 

 

Prijs Benelux Toer 2020   € 195,= * 

Inschrijfgeld     €   50,= 

Nog te voldoen      € 145,= voor 1 februari 2020 

 

* Bij geen herinnering is de prijs € 177,50 

 

Toeslag 1 persoonskamer voor 3 nachten € 45,= 

 

 

Banknummer NL26 INGB 00061762 21 t.n.v. Stichting 

Zaansemotorvrienden onder vermelding van eigen naam en:  

 

Benelux Toer 2020. 
 


