
Reglement ‘Dungense fietsweek 2021’     (21 mei 2021)  
 
Artikel 1 Dit reglement is opgesteld om de gang van zaken tijdens de fietsweek vast te 

leggen en tevens de (rechts)verhouding tussen de organisatie en de deelnemers te 
verduidelijken 

Artikel 2 De deelnemers aan de fietsweek verklaren door deel te nemen bekend te zijn met 
dit reglement en zijn daarmee akkoord. 

Artikel 3 Deelnemers fietsen mee voor eigen rekening en risico. De deelnemer doet bij 
voorbaat afstand van alle aanspraken die hij/zij tegenover de organisatie en haar 
medewerkers zou kunnen doen gelden wegens schade door welke oorzaken dan 
ook ontstaan en vrijwaart haar voor alle vorderingen, welke het gevolg kunnen zijn 
van deelnemen. 

Artikel 4 De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of 
beschadiging  van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen 
persoonlijk letsel, behoudens door aantoonbaar grove schuld van de organisatie.  

Artikel 5 De fietsweek is een recreatief fietsevenement zonder wedstrijdelement.  
Artikel 6 In de fietsweek worden er voor vier achtereenvolgende dagen fietstochten 

georganiseerd met dagafstanden van ca 30 en ca 50 kilometer, terwijl er op 
woensdag ook een familiefietstocht is van ca 15 en een lange route van ca 70km 

Artikel 7 Deelname staat open voor een ieder, die de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, met 
dien verstande dat voor deelname in gezinsverband geen leeftijdsgrens geldt. 
Deelname staat niet open voor racefietsen, bromfietsen en motorfietsen. 

Artikel 8 Voor deelname aan de fietsweek behoeft niet te worden ingeschreven of 
aangemeld. Er kan worden deelgenomen door het afhalen van de routebeschrijving 
aan de balie in Litserborg onder gelijktijdige betaling van een vrijwillige bijdrage van 
(indicatief) € 2,50 per fietsdag/persoon.  
Ook kan -door betaling van genoemd bedrag (per fietsdag/persoon) op 
bankrekeningnummer NL 07INGB 0794 1342 38 tnv W.H. Molenkamp- de route 
worden toegezonden, mits bij de betaling het e-mailadres, fietsdag(en), afstand(en) 
en namen deelnemers duidelijk worden vermeld. Deze gegevens kunnen ook per 
mail (fgdendungen@gmail.com)  worden doorgegeven. 

Artikel 9 In geen geval zal (gedeeltelijke) restitutie van gedane betalingen plaatsvinden. 
Artikel 10 De routes starten en eindigen in/ (bij de kerk in het centrum van Den Dungen) bij 

Ontmoetingscentrum Litserborg, Litserstraat 2, 5275 BV Den Dungen. 
Artikel 11 De deelnemers aan de fietsvierdaagse dienen de wettelijke verkeersregels na te 

leven.  
Artikel 12 De maximale fietssnelheid is 25 kilometer per uur. 
Artikel 13 Van de deelnemers wordt verwacht dat zij geen schade toebrengen aan de natuur 

en/of aan andermans eigendommen en dat zij geen afval achteloos achterlaten. 
Van de deelnemers wordt ook verwacht dat zij op geen enkele wijze overlast, 
waaronder met name geluidsoverlast veroorzaken voor andere deelnemers, 
aanwonenden etc. 

Artikel 14 Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, 
video e.d. voor promotie-doeleinden van de organisatie zonder daarvoor een 
vergoeding te claimen.  
 

Artikel 15 Indien, wegens dringende redenen, bijv. vanwege extreme weersomstandigheden 
of andere calamiteiten, de organisatie gedwongen ziet één of meerdere dagen van 
de fietsweek niet door te laten gaan, zal geen restitutie van gedane betalingen 
plaatsvinden, noch sprake kunnen zijn van een schadeclaim jegens de organisatie.  

Artikel 16 Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer(s), wordt ook 
deelneemster(s) bedoeld. 

Artikel 17 In die gevallen waarin het reglement niet voorziet is de beslissing van de 
organisatie bindend. 

 


