
ALGEMENE VOORWAARDEN (REGLEMENT):

WEGCODE

Er wordt gereden op rustige en smalle maar tegelijk ook toeristische wegen. Wees dus voorzichtig, ook 
in de bebouwde kom en respecteer de wegcode. De organisatie staat erop dat er op elk moment reke-
ning wordt gehouden met de bevelen van de bevoegde ambtenaren, signaalgevers en de (plaatselijke) 
verkeersreglementen.

Niettegenstaande hebben wij op zaterdag nog een laatste controle van het roadbook uitgevoerd. Dit 
betekent dat u als deelnemer kan geconfronteerd worden met tijdelijke omleidingen. (ongeval, brand, …) 
Oriëntatievermogen bovenhalen is dus de boodschap.

De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien er onjuistheden zijn vermeld in het road-
book, ook al is deze met de meeste zorg en correctheid opgesteld.

VERZEKERING

De eerste Tielt Classic Tour is een dagrit “Bolletje – pijl” echter zonder dat er sprake kan zijn van enige 
vorm van competitie, laat staan snelheidswedstrijden. De eigenaars en/of bestuurders van de voertuigen 
die aan deze rondrit deelnemen, moeten in bezit zijn van een geldig bewijs van de autokeuring voor het 
deelnemende voertuig, een geldig rijbewijs, passpoort en verzekering. De deelnemers ontslaan de orga-
nisatoren van alle aansprakelijkheid die vooruit vloeit uit hun deelname en het gebruik van hun voertuig 
voor alle lichamelijke en / of materiele schade berokkend aan derden of aan de inzittenden ongeacht in 
welke omstandigheden dit gebeurt.

AFSTAND VAN VERHAAL

Ik verklaar deel te nemen op eigen initiatief aan de bovenvermelde organisatie; Ik verklaar hiermee af-
stand te doen  voor mezelf, de inzittende personen, hun gerechtigden, hun erfgenamen, hun naasten, ou-
der(s), echtgeno(o)t(e), kind(eren) alsook de verzekeraars voor alle schade die wij zouden lijden tijdens 
het ganse traject en van alle verhaal tegen: 
•  De organisatoren van e manifestatie
•  Alle deelnemers
•  De concurrenten en de eigenaars van de deelnemende voertuigen
•  Alle ambtenaren, vrijwilligers en alle personen (organismen) hierboven vermeld
•  De verzekeraars van personen (organismen) hierboven vermeld

In geval van overlijden is huidig afstand van verhaal tevens een verbintenis naar de nabestaanden, de 
wettelijke erfgenamen en de verzekerden. Ik verklaar kennis te hebben vernomen van het reglement dat 
de organisatie voorlegt en ik verbind mij ertoe dit reglement onverwijld te respecteren.


