
 

Algemene voorwaarden en spelregels 2022 

De organisatie van de Swettride behoudt zich het recht voor om deelnemers van deze toertocht die 
zich schuldig maken aan wangedrag ten opzichte van medeweggebruikers en overige deelnemers 
alsmede het niet houden aan de wettelijke (verkeers)regels uit te sluiten voor toekomstige 
deelname. 

Deelname aan de Swettride is op eigen risico. 

Een deelname is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is 
voldaan. 

Nadat het inschrijfgeld is voldaan is de deelname binnen 14 dagen na inschrijving nog kosteloos te 
annuleren. Daarna kunnen we het inschrijfgeld niet meer annuleren/terugstorten. Stuur een mail aan 
pp@swettcycles.nl en we storten het inschrijfgeld terug. Inschrijvingen vanaf 2 weken voor aanvang 
van de Swettride kunnen niet meer geannuleerd worden i.v.m. administratiekosten en inkoop 
verplichtingen bij onze leveranciers. Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op 
de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht het stuurbord goed 
zichtbaar te tonen. 

Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De 
persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de 
organisatie. Humoristische toevoeging daar gelaten. 

Met het accepteren van het stuurbord verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht 
voldoende gezond zijn, dat zij beschikken over deugdelijke materiaal en op eigen risico deelnemen. 

Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht. 

Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht. 

De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen 
uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. 
Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2, mits dit geen hinder 
veroorzaakt en de verkeerssituatie dit toe laat. 

Deelnemers respecteren overige weggebruikers en bewoners. 

Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de 
daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish. 

Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers 
waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. 

Het gebruik van volgauto’s is verboden. 



De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal 
van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. 

Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen. 

Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het 
niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden 
uitgesloten. 

Deelnemers kunnen voorkomen op foto- en videomateriaal dat voor promotionele doeleinden 
worden ingezet en verklaren met hun deelname hiermee akkoord te zijn. 

Deelnemer verklaart: 

Kennis te hebben genomen van dit (gedrags-)reglement en zich daaraan te houden. 

Deel te nemen aan de Swettride op eigen risico. 

Voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond te zijn. 

Over deugdelijk materiaal te beschikken. 

Disclaimer 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van de Swettride/Swett Custom Cycles. In deze disclaimer 
geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, 
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website 
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Swett Custom Cycles/ Swettride is het niet 
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website zakelijk te hergebruiken. Het 
intellectueel eigendom berust bij Swett Custom Cycles/Swettride. 

Geen garantie op juistheid 

Swett Custom Cycles/Swettride streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze 
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan 
kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie 
en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te 
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Swett Custom 
Cycles/Swettride aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat 
waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Swett 
Custom Cycles/Swettride op de pagina www.swettcycles.com/swettride 

Niet vergeten: 

Het dragen van een valhelm is verplicht! 



Zorg ervoor dat je fiets in deugdelijke staat is 

In de mail met de deelnemersinformatie, welke je 3 dagen vooraf  krijgt toegestuurd, vind je 
belangrijke informatie. 

Deelnemers aan de tocht zijn verplicht zich als reguliere verkeersdeelnemer te gedragen en zich aan 
de wegenverkeerswet te houden. Deelnemers hebben dus geen voorrang. 

Fiets attent en doe rustig aan, het is geen wedstrijd; bederf deze rit niet voor mededeelnemers en 
organisatie en voorkom ongelukken! 


