
Deelnemersreglement Routes in the Woods – editie 2021 

  

Artikel 1          Definities en COVID-19 
1.  In dit deelnemersreglement wordt verstaan onder:   

• Evenement: het wielerevenement georganiseerd op 2 oktober 2021 door of ten behoeve van 
organisator onder de naam Routes in the Woods; 

• Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft 
ingeschreven voor deelname aan het Evenement; 

• Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname door Deelnemer aan het Evenement 
gesloten met Organisator; 

• Organisator: Libéma Prof Cycling B.V. 

2.  Dit deelnemersreglement is van toepassing op iedere Overeenkomst. 

3.  Deelnemer en Organisator zijn bij het sluiten van de Overeenkomst bekend met het virus bekend 
onder de naam COVID-19.  Organisator houdt de situatie omtrent het voornoemde virus nauwlettend 
in de gaten en het Evenement vindt uitsluitend plaats indien de COVID-19 situatie dit, naar het 
oordeel van Organisator, op een veilige en verantwoorde manier toelaat. Organisatie baseert haar 
beslissingen op basis van het kunnen waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de Deelnemers 
en de gehele maatschappij. Om hierin te kunnen voorzien behoudt de organisatie zich het recht voor 
om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de opzet van het Evenement. Deelnemer verklaart zich 
door inschrijving bekend met de mogelijkheid van Organisator tot wijziging van data of annulering 
van het Evenement. Indien het Evenement geen doorgang vindt of wordt verplaatst wordt aan 
Deelnemers de mogelijkheid geboden de inschrijving door te zetten naar de volgende editie van het 
Evenement danwel om het deelnamebedrag terug te ontvangen. Annulering en verplaatsing van het 
Evement maakt dat Organisator overigens niet schadeplichtig jegens de Deelnemers. Deelnemers 
worden via de website (www.routesinthewoods.nl) en via de bij Organisatie bekende e-mailadressen 
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen omtrent (de doorgang van) het Evenement.  

Artikel 2          Deelname 
1.  Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor natuurlijke personen die op de datum van het 

Evenement tenminste de door Organisator vastgestelde minimumleeftijd van 14 jaar hebben bereikt. 

2.  Iedere Deelnemer schrijft zich individueel in. Organisator beveelt Deelnemers echter sterk aan om met 
groepen van minimaal twee personen de route van het Evenement te rijden. Dit in verband met de 
(mobiele) bereikbaarheid indien medische zorg onderweg noodzakelijk is. Er is een vaste EHBOpost 
aanwezig bij de start/finish locatie en bij de bevoorradingspost.    

3.  Deelnemers zijn er mee bekend dat zij tussen 09.30 uur en 11.30 uur op 2 oktober 2021 aan de route 
van het Evenement dienen te starten en dat zij op diezelfde dag zouden moeten finishen tussen 15.00 
en 17.00 uur. Deelnemers zijn vrij om in dit tijdsbestek de route van het Evenement te rijden en dienen 
zelf een inschatting te maken van de snelheid die zij willen en kunnen rijden. De route wordt uitsluitend 
als GPX aangeboden en wordt niet uitgepijld. 

  

http://www.routesinthewoods.nl/


4.  Deelname is mogelijk op gravelbikes die enkel door spierkracht aangedreven worden. Het gebruik van 
MTB en ATB wordt niet uitgesloten van deelname en is dus toegestaan. Een tijdritstuur is toegestaan, 
een goed werkend remsysteem is verplicht. Alle (uitstekende) delen die schade aan mede-Deelnemers 
of publiek kunnen veroorzaken zijn niet toegestaan. Het is niet toegestaan om deel te nemen met 
zogeheten Fixed Gear fietsen en ligfietsen. Organisator zal Deelnemers die op fietsen zoals hiervoor 
genoemd die uitgesloten worden van deelname de toegang tot en deelname aan het Evenement 
ontzeggen, zonder dat Organisator in een betreffend geval gehouden kan worden tot terugbetaling van 
het deelnamebedrag danwel tot het betalen van enige andere (schade)vergoeding jegens de 
betreffende Deelnemer. 

5. Deelnemer mag slechts deelnemen aan het Evenement indien hij het daartoe strekkende 
inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het volledige bedrag voor deelname heeft 
voldaan aan Organisator en alle andere, naar het oordeel van Organisator, gestelde noodzakelijke 
voorschriften en de noodzakelijke verklaringen heeft afgegeven. Indien Deelnemers niet voldoen aan 
het bepaalde in dit artikel, zal Organisator de betreffende Deelnemers de toegang tot en deelname aan 
het Evenement ontzeggen, zonder dat Organisator in een betreffend geval gehouden kan worden tot 
terugbetaling van het deelnamebedrag danwel tot het betalen van enige andere (schade)vergoeding 
jegens de betreffende Deelnemer. 

6.  Organisator heeft voor het overige tevens het recht Deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan het 
Evenement indien de betreffende Deelnemer de bepalingen uit dit deelnemersreglement en/of andere 
door organisator gestelde voorschriften niet naleeft. 

7.  Deelname aan het Evenement geschiedt door Deelnemer persoonlijk. Zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Organisator is het niet toegestaan een andere natuurlijke persoon in plaats van 
Deelnemer aan het Evenement te laten deelnemen. 

8.  Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld maar niet 
beperkt tot het extreme weer, het ontbreken van voldoende (veiligheids) personeel) niet door kan gaan, 
wordt aan Deelnemers de kans geboden hun inschrijving door te schuiven naar de volgende editie van 
het Evenement danwel om het Deelnamebedrag (definitie gespecificeerd in artikel 3 lid 3 hieronder) 
gerestitueerd te krijgen. Organisator kan in een voorkomend geval niet gehouden worden tot 
compensatie van enige andere uitgaven van Deelnemer in verband met het Evenement. 

9.  Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement, na aanvang van 
het Evenement, voortijdig te beëindigen en/of af te gelasten. Organisator kan eveneens op grond van 
uitzonderlijke omstandigheden besluiten de af te leggen route te wijzigen. In de hiervoor bedoelde 
gevallen wordt het Deelnamebedrag niet (ook niet gedeeltelijk) gerestitueerd en kan Organisator niet 
gehouden worden tot compensatie van enige andere uitgaven van Deelnemer in verband met het 
Evenement. 

10. Een besluit van Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden, het Evenement anders 
in te vullen, de datum van het Evenement te verplaatsen danwel anderszins wijzigingen met betrekking 
tot het Evenement door te voeren doet geen aansprakelijkheid van Organisator ontstaan en Organisator 
kan in voornoemde situaties niet gehouden worden tot vergoeding van enige schade van Deelnemers. 

 Artikel 3          Inschrijving 
1.  Inschrijving van Deelnemers kan tot 6 dagen voorafgaand aan het Evenement, te weten tot uiterlijk 

zondag 26 september 2021 om 23.59 uur. 

2. Inschrijving kan uitsluitend geschieden door middel van het invullen van het inschrijfformulier dat 
beschikbaar is op de website: www.routesinthewoods.nl.  

  

http://www.routesinthewoods.nl/


3.  Deelnemer is voor deelname aan het Evenement een vergoeding verschuldigd aan Organisator, welke 
vergoeding € 27,50,- per persoon (zegge: zevenentwintig euro en vijftig eurocent) bedraagt voor 
inschrijving voor de 125 km tocht en €25,- (zegge: vijfentwintig euro en nul eurocent) bedraagt voor 
inschrijving voor de 85 km tocht (ieder bedrag zoals hiervoor bedoeld hierna te noemen: 
het Deelnamebedrag). Het Deelnamebedrag dient direct bij inschrijving via de website voldaan te 
worden.  

4. Een Deelnemer/team krijgt een startbewijs ten behoeve van het Evenement zodra het 
Deelnamebedrag is ontvangen op de rekening van Organisator. 

5.  Indien Deelnemer, ongeacht de reden, zelf besluit niet deel te nemen aan het Evenement geeft dat 
hem geen recht op restitutie van het door hem aan Organisator betaalde Deelnamebedrag danwel 
ontslaat hem dat niet van zijn verplichting jegens Organisator tot betaling van het Deelnamebedrag.   

Artikel 4          De Deelnemers 

1. Start: Deelnemers ontvangen voor aanvang van het Evenement een kop koffie of thee met een 
lekkernij bij de startlocatie.  

 
2. Onderweg: Er is een bevoorradingspost op ongeveer 50% van de route van het Evenement. Dit punt 

wordt aangegeven op de route en de GPX-route brengt Deelnemers naar deze locatie. Hier worden 
Deelnemers voorzien van een nieuwe, maar door Organisator beperkte, energievoorraad. Deelnemer 
is er mee bekend dat hier geen volledige lunch is voorzien. Deelnemers dienen zelf lunch te regelen. 

 

3. Finish: Na het volbrengen van de route van het Evenement wordt er aan Deelnemer een hamburger 
van Veluwse streekproducten en een (speciaal) biertje, wijn of fris beschikbaar gesteld.  

 

4. De kosten voor de drank- en eetwaren zoals bedoeld in bovengenoemde in artikelen 4.1, 4.2 en 4.3 
is inbegrepen in het Deelnamebedrag. Eventuele extra afname en gebruik van andere producten is 
niet inbegrepen in het Deelnamebedrag en de kosten voor de betreffende producten komen voor 
eigen rekening van de Deelnemers. 
 

5. Deelnemers zijn verplicht hun afval te allen tijde te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. 
Organisator ziet erop toe dat het afval ook onderweg niet in de natuur belandt, maar vraagt hiervoor 
medewerking van de Deelnemers. 

Artikel 5          Aansprakelijkheid 

1. Deelname geschiedt volledig voor eigen risico van de Deelnemer. De Organisator aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen 
van Deelnemers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van deelname aan het Evenement, behoudens 
voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Organisator. 

2. Organisator is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en 
inkomstenderving.  

3. Voor zover Organisator geen beroep toekomt op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat 
zij maximaal aansprakelijk is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de 
aansprakelijkheidsverzekering van Organisator wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van het 
eigen risico. 

4. Deelnemer verbindt zich een toereikende verzekering(en) af te sluiten ten behoeve van schade (al 
dan niet aan derden) voortvloeiend uit zijn deelname aan het Evenement. 



5. Deelnemer verklaart zich door inschrijving voor deelname aan het Evenement bekend met de 
inspanning die deelname aan het Evenement vergt en verklaart tevens voor deelname aan het 
Evenement in goede gezondheid te verkeren. Organisator adviseert Deelnemers die twijfelen over 
hun gezondheid en/of de mogelijkheid tot deelname aan het Evenement, zich medisch te laten 
keuren door een arts alvorens deel te nemen aan het Evenement. 

6. Deelnemer vrijwaart Organisator en alle aan Organisator gelieerde ondernemingen voor schade 
voortvloeiend uit zijn deelname aan het Evenement. 

Artikel 6          Privacy- en portretrecht 

1. Organisator kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken tijdens het Evenement. Organisator is 
gerechtigd deze opnames te (laten) gebruiken en te (laten) publiceren, onder meer voor 
promotionele doeleinden, zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan Deelnemer. 
Deelnemer verleent door middel van in schrijving ten behoeve van deelname aan het Evenement 
toestemming voor openbaarmaking van met betrekking tot het Evenement gemaakte beeld- en/of 
geluidsopnamen waarop Deelnemer zichtbaar danwel hoorbaar is. 

2. De door deelnemer ten behoeve van (deelname aan) het Evenement verstrekte persoonsgegevens 
worden door Organisator verwerkt ten behoeve van Deelnemers deelname aan het Evenement en in 
overeenstemming met het privacy statement van Organisator verwerkt, welk privacy statement u 
kunt terugvinden op: https://libemaprofcycling.nl/privacy-statement/  

3. Tijdens het evenement is EHBO aanwezig op de start/finish locatie en bij de bevoorradingspost om in 
geval van gezondheidsproblemen van Deelnemer(s) eerste hulp of andere zorg te kunnen verlenen. 
Organisator behoudt zich het recht voor en Deelnemer verklaart zich door inschrijving akkoord dat 
de bij Organisator bekende gegevens van Deelnemer(s) door Organisator aan hulpdiensten kunnen 
worden verstrekt indien er zorg verleend dient te worden aan de betreffende Deelnemer. 

Artikel 7           Slotbepalingen 

1. Deelnemers zijn gehouden alle aanwijzingen van Organisator, eventuele hulpverleners en 
verkeersregelaars in verband met het Evenement terstond op te volgen. 

2. Organisator heeft het recht aan Deelnemers dwingende aanwijzingen te geven met betrekking tot 
deelname aan het Evenement. 

3. Deelnemers zijn bij deelname aan het Evenement verantwoordelijk voor het naleven van de 
toepasselijke wettelijke voorschriften (waaronder begrepen de ter plaatse geldende verkeersregels). 

4. Deelnemers dienen tijdens het Evenement een fietshelm te dragen en deelname dient te geschieden 
op een goed onderhouden en deugdelijke fiets.  

5. Organisator kan bij ongeoorloofd en/of onveilig gedrag van een Deelnemer besluiten een Deelnemer 
van verdere deelname aan het Evenement uit te sluiten, zonder dat Organisator in een betreffend 
geval gehouden kan worden tot terugbetaling van het Deelnamebedrag danwel tot het betalen van 
enige andere (schade)vergoeding jegens de betreffende Deelnemer. 

6. Belangrijke deelnemersinformatie alsmede de laatste informatie met betrekking tot het Evenement 

wordt geplaatst op: www.routesinthewoods.nl en per mail aan een ingeschreven Deelnemer 
verstuurd. 

 
7. Bij onvolledigheid of onduidelijkheid van dit deelnemersreglement ligt het uiteindelijke besluit of de 

(uiteindelijke) handelswijze ten alle tijden bij Organisator.  

https://libemaprofcycling.nl/privacy-statement/
http://www.routesinthewoods.nl/


8. Indien één of meerdere artikelen van dit deelnemersreglement buiten toepassing worden verklaard, 
zullen de overige bepalingen van dit deelnemersreglement onverminderd van kracht blijven. 

9. Op iedere Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en tenzij dwingend rechtelijk een andere 
rechter bevoegd is, is uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Nederland (locatie 
Arnhem of Zutphen) bevoegd over de geschillen tussen partijen te oordelen. 

 

 

 


