
 
RICHTLIJNEN-VOORWAARDEN DEELNAME TOERTOCHTEN

 

 
 
Wie mee rijdt aan een toertocht van GRENSRIJDER.com is akkoord met, en houdt zich aan 
de onderstaande richtlijnen/voorwaarden.   

• Bij iedere toertocht is een begeleider aanwezig. Zijn instructies en/of aanwijzingen 
moeten door alle deelnemers worden opgevolgd.  

• We proberen om zoveel mogelijk tussen de begeleider en de “bezemfiets” in te blijven.  
• Aan een gevaarlijke oversteek wachten we tot iedereen samen is zodat we als groep 

kunnen oversteken.  
• Als we ergens stoppen zorgen we er voor dat de andere weggebruikers kunnen passeren. 

Blokkeer de doorgang dus niet.  
• Bij pechgevallen wordt gestopt en hulp geboden. Toeter tweemaal om je voorganger te 

informeren over de pech. In overleg met de begeleider wordt bepaald of en wanneer 
wordt doorgereden.  

• Bij bergop rijden we ons eigen tempo en als we boven zijn wachten we tot iedereen er is. 
Indien iedereen is bijgekomen van de inspanning rijden we verder.  

• Respecteer andere weggebruikers.  
• We gaan zeker niet racen, de toertochten zijn geen wedstrijden.  
• Rijdt niet te dicht op de voorganger, maar laat ook geen (grote) gaten vallen.  
• Let op voor paaltjes in het midden van het (fiets)pad. Waarschuw achterliggers hiervoor.  
• We stoppen als een verkeerslicht rood is, na de lichten wacht de begeleider tot iedereen 

er is.  
• We respecteren de verkeersregels.  
• Het dragen van een helm wordt aanbevolen.  
• “Langzamere” fietsers proberen zo veel mogelijk vooraan te rijden, zodat de begeleider 

hun in de gaten kan houden en indien nodig de snelheid kan aanpassen.  
• Deelname aan de toertochten geschied geheel op eigen risico. De organisator kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of tijdens een toertocht opgelopen letsel. 
• Door of in opdracht van Grensrijder.com gemaakte foto’s en/of video opnamen mogen 

worden gebruikt voor artikelen en/of de website-internet. 

Deze richtlijnen zijn vrijwel identiek aan en overgenomen van de richtlijnen van de Limburgse Liggers. | 
www.limburgseliggers.be   


