
AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan een toertocht of andere activiteit is op eigen risico, waarbij men tevens 
accoord gaat met het regelement zoals beschreven in deze Eigen Verklaring en de Regels
Rijden in Groepsverband.
De BMV is derhalve niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan het 
motorvoertuig, diefstal/verlies/beschadiging van eigendommen, verkregen sancties als 
gevolg van verkeersovertredingen/-misdrijven en gevolgen door afwijkende danwel 
gewijzigde (verkeers)situaties in zowel Nederland als andere landen.

AANMELDING

Verenigingsleden hoeven zich niet vooraf aan te melden voor deelname aan een reguliere 
dagtoertocht, tenzij anders aangegeven middels een mailing of  bestuursmededeling.
Niet-leden dienen zich op het verzamelpunt altijd persoonlijk te melden bij een bestuurslid.

ANNULERING DOOR DE VERENIGING

De BMV behoudt zich het recht voor in geval van overmacht of te slechte 
weersomstandigheden de toertocht of andere één of meerdaagse activiteit te annuleren, te
wijzigen of te onderbreken.
Bij annulering van een meerdaagse activiteit ontvangt u alle door u overgemaakte gelden 
retour, onder aftrek van eventuele gemaakte reserveringskosten voor gebouwen of 
terreinen alsmede zonder recht op enige schadevergoeding.

DEELNAME

Bestuurders van een motorfiets dienen uiteraard in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs
hiervoor, mogen niet onder invloed zijn van middelen die de rijvaardigheid kunnen 
beïnvloeden. Eventuele passagier(s) dienen wettelijk correct te worden vervoerd. Het 
voertuig moet aan zowel de technische als de wettelijke eisen voldoen zoals deze van 
toepassing waren ten tijde van het bouw- of toelatingsjaar en minimaal WA verzekerd zijn.

BESCHERMENDE KLEDING

De BMV verplicht deelnemer volledig huidbedekkende kleding te dragen en bij voorkeur 
specifiek voor het motorrijden ontwikkelde kleding, ten einde de veiligheid te verhogen en 
lichamelijk letsel te beperken.

GEDRAGSREGELS

De deelnemer dient zich te houden aan de geldende verkeersregels, geen onnodige 
risico's te nemen, rekening te houden met andere weggebruikers, om-/aanwonenden, de 
omgeving en het milieu.

ROUTE

De voorste rijder bepaalt de te volgen route. Het staat de deelnemer vrij daarvan tijdelijk of
permanent af te wijken wanneer u dit noodzakelijk acht. Ook hoeft u de route niet volledig 
uit te rijden en indien u hiertoe besluit, wordt van u verwacht dit aan de voorste rijder te 
melden.

Schrijf- en/of drukfouten voorbehouden.
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