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Challenge Against Malaria is een dealerfietsevent van Land Rover (LR), gevestigd te Generaal
Lemanstraat 47, 2018 Antwerpen, België | info@challengeagainstmalaria.com
Artikel 1 Definities

•
•
•
•

De Challenge Against Malaria is een LR dealerfietsevent met als doel het ondersteunen van
de stichting Drive Against Malaria
Deelname is mogelijk via het online inschrijfformulier op www.challengeagainstmalaria.com
Keuze uit routes zijn 110 km, 75 km, 20 km routes of mountainbikeroutes van 25 en 45 km
De Challenge Against Malaria is geen wedstrijd en kent geen eindklassement

Artikel 2 Deelname
-

De deelnemer houdt zich aan de algemeen geldende verkeersregels en -tekens, respecteert
de hulpdiensten en houdt rekening met zichzelf en de veiligheid van andere weggebruikers
Het dragen van een valhelm is gedurende het dealerfietsevent verplicht
De routes zijn met pijlen aangegeven en worden gerespecteerd; er wordt niet afgeweken van
de routes of het mountainbikeparcours
De deelnemer ontvangt ter plaatse een genummerd stuurbordje met chip en routeinformatie
Het stuurbordje dient zichtbaar te worden bevestigd d.m.v. bijgeleverde tyraps
Het stuurbordje geeft toegang tot het parcours en de ravitalleringspost
De chip registreert een klimtijdmeting onderweg voor liefhebbers
Deelnemers respecteren de natuur en het milieu
Afval wordt in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd
Sanitaire stops zijn mogelijk in de daarvoor beschikbare toiletruimtes
De deelnemer dient instructies op te volgen van de medewerkers van het dealerfietsevent
Deelname kan worden ontzegd bij het niet opvolgen of respecteren van de regels of als men
een gevaar vormt voor andere weggebruikers
Tijdens het dealerevent zijn motards, verkeersregelaars en EHBO-diensten aanwezig. Bij het
eventueel inzetten van hulpdiensten worden persoonsgegevens verstrekt op basis van het
stuurbordje om de hulpdiensten van benodigde informatie te voorzien

Artikel 3 Inschrijving, wijziging | annulering
-

Deelnamebewijs is definitief als het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld,
het inschrijfgeld is voldaan evenals een eventuele extra bijdrage aan het goede doel
Deelnamebewijs is strikt persoonlijk en mag niet worden overgedragen aan derden
Wijzigingen in persoonlijke gegevens zijn zelf aan te passen tot maximaal 3 dagen vóór het
dealerfietsevent
Het overdragen van het startbewijs is kosteloos mogelijk tot maximaal 3 dagen vóór het
dealerfietsevenement via een mail naar info@challengeagainstmalaria.com
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 7 dagen na de inschrijving via
info@challengeagainstmalaria.com. Daarna wordt er geen inschrijfgeld meer gerestitueerd.
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Artikel 4 Dealerfietsevent | annulering of wijziging
-

Als het dealerfietsevent door uitzonderlijke omstandigheden niet kan plaatsvinden,
opgeschort, verplaatst of vroegtijdig beëindigd moet worden, dan vindt er geen restitutie van
het inschrijfgeld plaats. Ook donatie aan het goede doel wordt niet gerestitueerd. Bestelde
en betaalde wielerkleding kunnen door de deelnemer worden verkregen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
-

-

Deelname geschiedt op eigen risico
De deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren en op de hoogte te zijn dat
deelname aan een dergelijk sportief evenement een fysieke inspanning vergt
De deelnemers beschikt over een degelijke fiets
De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aan derden
De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij, of een
nabestaande, mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door
zijn deelname aan het dealerevent
Schade, verlies of diefstal kan niet worden verhaald op de organisatie. Ook is de organisatie
niet aansprakelijkheid bij (blijvend) letsel of overlijden

Artikel 6 Persoonsgegevens
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens zijn bestemd voor Land Rover Benelux.
Als de deelnemer dat wenst, kan hij toestemming geven om de verstrekte persoonsgegevens
op te laten nemen in de database van Land Rover Benelux om via e-mail op de hoogte
gehouden te worden van nieuwe producten, evenementen, offertes en aanbiedingen. Te
allen tijde kan deze toestemming worden ingetrokken waarna dit wordt stopgezet.
Tijdens dit evenement worden foto’s en video’s gemaakt waarop deelnemers herkenbaar in
beeld kunnen komen. Dit beeldmateriaal kan voor promotionele Land Rover Challenge
Against Malaria doeleinden worden gebruikt, zonder dat hiervoor een vergoeding kan
worden geclaimd. Deelnemers kunnen hiertegen schriftelijk bezwaar maken of een verzoek
tot wissing indienen, waarna het beeldmateriaal zal worden verwijderd.

Artikel 7 Geschillenregeling
Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend waarna in alle redelijkheid binnen 10 dagen
wordt gereageerd na ontvangst van de klacht. Op alle geschillen met betrekking tot het LR
dealerevent is het Belgisch Recht van toepassing.

