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The Offroad Guide Tour  
  

OVEREENKOMST VOOR DEELNAME 

TUSSEN 

The Offroad Guide, gevestigd aan Westbroeksebinnenweg 56-64 3612 AJ Tienhoven UT 
hierbij vertegenwoordigd door Marco Hupkes. 

Vanaf nu genoemd “de Organisator” 

EN 
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DE PARTIJEN KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:  

1. Aard van de overeenkomst 

De deelnemer wenst deel te nemen aan een ‘The Offroad Guide Tour’ met de volgende 
specificaties: 

Accommodaties: …………………………………… 

Vervoersmiddel(en): …………………………….. 

Verdere relevante specificaties: ……………………………… 

verder te noemen “TOG reis”, georganiseerd door de organisator in land van …………….t/m ……. 
202… en accepteert de regels en voorwaarden van dit evenement, vanaf nu “de Overeenkomst” 
genoemd.  

De deelnemer begrijpt en accepteert dat zijn/haar deelname aan de TOG reis  enkel mogelijk 

is wanneer aan alle voorwaarden (vanaf nu “deelnemersvoorwaarden” genoemd) is voldaan en 
dat de organisator zijn/haar deelname mag weigeren op elk moment wanneer aan één of meer 
van deze voorwaarden niet meer voldaan wordt.  

2. Verantwoordelijkheden van de organisator 

2.1 Organisatie van de TOG reis 

De organisator organiseert een avontuurlijke reis waaraan een groep fietsers en/of wandelaars 
en/of klimmers, en/of rafters en/of kayakkers en/of motorrijders en/of 4x4-rijders cq –

passagiers met een (motor-)fiets (road of allroad of offroad) of (terrein-)auto (road of allroad 
of offroad) of vaartuig deelnemen, (in geval van eigen voertuig staan technische specificaties 

van de voertuigen omschreven in Appendix 1), die een uitdaging aangaan land op asfalt en/of 

onverharde wegen en/of paden en/of water te doorkruisen. De tocht begint in ……………. en de 
tocht eindigt in ………….. 

Bij een offroad motorreis rijden deelnemers in groepjes van maximaal 7 motorfietsen, begeleid 
door een ervaren reis begeleider. 

De reisbeschrijving is als volgt: 

……………………………………………………………………………………………….. 

De organisator zal voorzien in het volgende: wordt per reis ingevuld 

 JA NEE N.V.T. 

Voorlichting over de reis met nadruk op veiligheid (manier van 
rijden/verplaatsen en kleding). 

   

Kennismaking met alle deelnemers in Nederland.    

Een beschrijving van de route. Deze kan bestaan uit GPS 
coördinaten, GPS tracks en/of een papieren route beschrijving. De 

route zal door de organisatie zo goed mogelijk beoordeeld worden, 

desondanks kunnen wegen onbegaanbaar blijken te zijn door o.a. 
weersinvloeden, waardoor de route ter plekke aangepast kan of  

moet worden. Dit onderstreept het avontuurlijke karakter van de 
reis. 

   

Vervoer van vliegveld naar hotel.    
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4x4 huurwagen(s).    

Huurmotor(en).    

4x4 huurwagen als volgwagen voor bagagevervoer.    

Brandstof.    

In geval van reis met eigen motoren/auto’s; transport    

In geval van reis met eigen motoren/auto’s; onherstelbaar geraakte 
voertuigen worden door de organisatie gerepatrieerd naar 

Nederland met eigen middelen.  

   

Accommodaties.    

Ontbijt.    

Lunch.    

Diner.    

Koelbox.    

EHBO-setje.    

Gereedschap voor noodreparaties.    

GPS Garmin.    

Satelliettelefoon Iridium.    

Rijden onder begeleiding van ervaren reisbegeleider .    

Onderweg tips offroad rijden en gebruik GPS (indien gewenst).    

Vervoer van het hotel naar het vliegveld.    

2.2 Medische Assistentie 

Er is sprake van beperkte medische assistentie. De reisbegeleider is uitgerust met een EHBO 

kit. In geval van een zwaar ongeval of medisch ingreep, zal de organisator beroep doen op de 

alarmcentrale van de reis/bijstandsverzekering van de deelnemer. De deelnemer (en in 
onderhavig geval de reisverzekeringsmaatschappij) zal verantwoordelijk zijn voor alle medische 

kosten als gevolg hiervan. De deelnemer zal zorgen voor een reis- en repatriëringsverzekering 
(bvb. Europe Assistance) volgens de regels en voorwaarden hieronder besproken onder punt 
3.2. 

2.3 Technische Assistentie 

De TOG reis zal geassisteerd worden door reisbegeleiders die onderweg kleine technische 

problemen zo goed mogelijk proberen op te lossen. De reisbegeleider(s) is/zijn o.a. voorzien 
van een basis gereedschapset. 

Indien een (motor-)fiets/auto niet meer verder kan rijden, zal in overleg met de deelnemer 
externe hulp ingeschakeld worden, Zie ook par 2.4. 

De organisatie zal voor huurmotoren ,voor zover er geen sprake is van tubeless banden, 
binnenbanden in beperkte hoeveelheden beschikbaar hebben in de gangbare maten. In geval 

van deelname met eigen vervoermiddel dient de deelnemer zelf zorg te dragen voor reserve 
onderdelen. Bij schade door schuld van de gebruiker aan onderdelen van huurauto’s of –

motoren of –fietsen zal de gebruiker deze moeten vergoeden aan de verhuurder tegen de in 

land gangbare prijzen (meestal gelijk aan of iets duurder dan in Nederland). De vergoeding 
van schade zal deelnemer zelf met de verhuurder afwikkelen. De  Organisator kan hierin tolken 
en eventueel bemiddelen maar is hierin geen partij. 

Deelnemer zal tijdens de TOG reis verantwoordelijk zijn voor de controle van olie, kabels, 

remmen, stuurinrichting en andere delen van het door hem gehuurde voertuig en zal instructies 
betreffende het juiste gebruik van dit voertuig opvolgen 
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2.4 Transport van defecte (motor-)fietsen/auto’s. 

Bij grotere problemen die onderweg niet opgelost kunnen worden, kan het noodzakelijk zijn 
een lokaal bergingsbedrijf in te schakelen voor het vervoer van de (motor-)fiets of auto naar 

een gewenste plek. Indien de schade veroorzaakt is door nalatigheid van Deelnemer zijn de 
kosten hiervan voor rekening van Deelnemer.  

De (motor-)fiets of auto of ander vervoersmiddel dient afdoende gerepareerd te zijn (te 
beoordelen door de organisatie) om verder te mogen rijden in de TOG reis. Indien dit niet het 

geval is of niet mogelijk is, zal gekeken worden naar een voor alle partijen zo goed mogelijke 
oplossing.  

2.5 Vroegtijdig stopzetten van de deelname aan de TOG reis 

Organisator heeft het recht de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de TOG reis 

onmiddellijk nadat deze één van de deelnemersvoorwaarden (cfr. clausule 4) heeft verbroken. 
In dat geval zal de deelnemer zelf verantwoordelijk zijn voor zijn/haar terugkeer naar (het 
vliegveld en) naar Nederland. 

Mocht de deelnemer zo gewond of zodanig ziek raken dat hij/zij de TOG reis niet kan 

voortzetten, dan zal de deelnemer hiervoor beroep doen op de bijstand van zijn reisverzekering,  
waarbij de organisator zo veel als mogelijk zal assisteren. De deelnemer zal zorgen voor een 
geschikte verzekering en dit volgens onderstaande clausule 3.2.  

Mocht zijn/haar vervoersmiddel zodanig beschadigd zijn dat de organisatie besluit dat het 

voertuig niet meer hersteld kan worden of onherstelbaar is binnen de termijn voor de volgende 
starttijd, dan heeft de deelnemer de keuze tussen enerzijds de TOG reis voort te zetten in de 

eventuele volgwagen (op voorwaarde dat er voldoende plaats beschikbaar is), op andere wijze 
(in overleg) of anderzijds, terugkeren naar Nederland. Mocht Deelnemer in zulks geval besluiten 

eerder dan overeengekomen terug te keren naar Nederland dan zal dit gebeuren op eigen 

kosten. De deelnemer zal, in alle gevallen,  verantwoordelijk zijn om te voldoen aan alle 
administratieve verplichtingen die zich kunnen voordoen als gevolg van een vervroegde 
stopzetting.  

3. Verantwoordelijkheden van de deelnemer 

3.1 Aanvaarding van risico en aansprakelijkheid 

Gezien haar aard, geografische situatie en gesteldheid van wegen (on- en offroad) en/of paden 
en/of (wild-)waterwegen houdt de TOG reis een bepaalde mate van persoonlijk risico en 

potentieel gevaar in. De deelnemer kent en aanvaardt deze risico’s en gevaren, bijvoorbeeld, 
maar niet beperkt tot: zeer slechte wegen, natuurrampen, moeilijke weersomstandigheden, of 

andere gebeurtenissen waarover de organisator geen controle heeft. De deelnemer aanvaardt 

ook dat het niveau van dienstverlening en veiligheid, geleverd door overheden, hoteleigenaars, 
banken, hulpdiensten, telecommunicatie bedrijven, lokaal transport en andere operatoren in 

de landen die de TOG reis aandoet, een (beduidend) lagere standaard kunnen hebben dan in 
het thuisland.  

De deelnemer zal verantwoordelijk worden gehouden voor elk ongeval of het breken van 
wetten waarbij hij betrokken is. Hij/zij zal de details van zulk incident waarop een mogelijk 

klacht kan volgen, aan de organisator overmaken en zal zelf geen schadeclaim kunnen indienen 
naar de organisator toe indien deze als gevolg hiervan al dan niet handelt.   

De deelnemer is zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te brengen, via het ministerie 
van buitenlandse zaken van zijn/haar thuisland, adviseurs of andere instanties die ter 

beschikking staan, van de veiligheidssituatie in de landen en gebieden die hij/zij zal 
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doorkruisen en alle benodigde documentatie verzamelen en op die manier zijn/haar eigen 
beslissingen te nemen. 

 
De deelnemer is verantwoordelijk voor het door hem gekochte en/of gehuurde en/of 

bestuurde voertuig en staat daar, indien sprake is van huur, middels contant geld of 

creditcard machtiging borg voor bij de verhuurder. Bij schade door schuld van de gebruiker 
aan onderdelen van huurauto’s of –motoren of andere gehuurde vervoersmiddelen zal de 
gebruiker deze moeten vergoeden aan de verhuurder tegen de in land gangbare prijzen. 

3.2 Verzekering  

De deelnemer zal verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van een reis/bijstandsverzekering met 

dekking voor de landen die met de TOG reis aangedaan worden. De verzekering zal minimaal  
de volgende zaken dekken:  

• Persoonlijke en/of fatale ongevallen. 

• Medische verzekering, inclusief onkostendekking en repatriëring in geval van ongeval en 

ziekte. 

• Ongevallen en schade die gevolg zijn van het besturen van een fiets, motor, auto of ander 
vervoermiddel op bestrate en onbestrate wegen en paden alsmede geheel van de weg of 

pad af (er is dus gelet op offroad dekking indien van toepassing), alsmede (wild-
)waterwegen (indien van toepassing). 

• Persoonlijk verlies & schade. 

• Wettelijke Aansprakelijkheid voor alle schade door derden geleden als gevolg van een 
handeling of het gebrek daaraan, van de deelnemer. 

De organisator behoudt het recht om een deelnemer zijn deelname te weigeren indien de 

deelnemer niet over een gepaste reis- en/of voertuigverzekering en de nodige papieren 
beschikt.  

3.3 Gezondheidstoestand  

De deelnemer beseft dat deelname aan de TOG reis een goede gezondheid en minstens 
normale fysieke conditie voor de te ondernemen activiteit(-en) vereist. Het is dan ook de 

deelnemer zijn verantwoordelijkheid om te verzekeren dat hij/zij professioneel advies inwint 

vooraleer te vertrekken en dat hij/zij alle nodige gezondheids- en andere voorzorgen neemt 
met het oog op deelname aan de TOG reis. Dit met inbegrip van eventuele inentingen die nodig 

zijn tijdens de duur van de TOG reis. Hiervoor zal deelnemer zelf advies inwinnen bij huisarts 
of GGD. 

Uiterlijk één maand vóór het vertrek zal de deelnemer de organisator op de hoogte brengen 
van elke medische, fysische of andere toestand (inclusief, maar niet uitsluitend, medicijngebruik 

of dieetvoorschriften), welke effect kan hebben op (de assistentie die verleend wordt tijdens) 
de TOG reis of welke zorgt voor specifieke aandachtbehoefte of andere behoeften.  

3.4 Reisdocumenten en andere formaliteiten 

De deelnemer zal zich ervan verzekeren dat hij/zij, één maand vóór het vertrek en tijdens de 
gehele duur van de TOG reis, voor zover van toepassing, in het bezit is van de volgende 
documenten en dat deze actueel en geldig zijn.   

• Paspoort, geldig tot het moment dat het te bezoeken land dat wenst. Voor bijvoorbeeld 
Marokko: zes maanden na datum verlaten Marokko. 

• Geldig rijbewijs met betrekking tot het voertuig uit het thuisland. 

• Persoonlijke reisbijstandsverzekering (met dekking voor repatriëring, offroad rijden 
(4x4 of motor) en/of eventuele andere relevante activiteiten) tevens geldig voor land. 
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3.5 Gedrag en veiligheid van de deelnemer tijdens de TOG reis 

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zich te houden aan alle lokale wetten en 
gebruiken van de landen die men aandoet. Indien de deelnemer zich niet houdt aan de 

deelnemersvoorwaarden zoals deze beschreven zijn in clausule 4, dan kan de deelnemer 

onmiddellijk gesommeerd worden de TOG reis te verlaten. Indien de deelnemer als gevolg van 
eigen fouten tegengehouden of vastgehouden wordt door de lokale autoriteiten, dan zijn de 

gevolgen hiervan volledig de verantwoordelijkheid van de deelnemer en zal de organisator de 
TOG reis niet vertragen, noch zal hij enige verantwoordelijkheid hierin op zich hoeven te 
nemen. 

De organisator zal de deelnemer niet assisteren wanneer dit aanzienlijk oponthoud van de 

andere deelnemers tot gevolg heeft tenzij deelnemers unaniem aangeven het oponthoud te 
accepteren en de kosten daarvan te dragen. De deelnemer mag zich opnieuw bij de TOG reis 

voegen op gelijk welk moment  maar met eigen middelen en op eigen risico, en enkel indien 

de organisator daarvoor zijn goedkeuring heeft gegeven. Indien de deelnemer de TOG reis 
echter zou verlaten vóór het einde, voor welke reden dan ook, zal er geen terugbetaling volgen.  

De deelnemer zal als enige verantwoordelijk blijven voor zijn/haar gedrag en de schade die 
daaruit eventueel kan voortvloeien.  

3.6 Controle van het voertuig  

In geval van eigen voertuig verzekert de deelnemer zich ervan dat zijn/haar voertuig voldoet 

aan alle technische vereisten zoals deze beschreven staan in Appendix I. De organisator 

behoudt het recht een deelnemer te weigeren indien zijn/haar voertuig niet voldoet aan de 
vooropgestelde technische vereisten.  

In geval van een huurvoertuig is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het nalopen van het 

voertuig op reeds aanwezige schades en/of gebreken en dient deze te melden bij organisator 
en verhuurder. 

3.7 Kleding 

De deelnemer die motor rijdt is verplicht gedurende de gehele reis deugdelijke en 

beschermende kleding te dragen welke geschikt  is voor de reis en zoals deze in Appendix 3 
wordt genoemd. 

Deelnemer dient de kleding die in appendix 3 als vereist wordt aangemerkt te zien als minimale 
vereiste voor deelname aan de TOG reis. 

4. Voorwaarden tot deelname 

De deelnemer zal, naast andere omschreven voorwaardes, aan de volgende 
deelnamevoorwaarden voldoen tijdens de hele duur van de TOG reis. Het zich niet houden 

hieraan, of het breken van één van de hier vermelde voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke 
uitsluiting uit de TOG reis zonder recht op compensatie. 

• Tijdige betaling van de inschrijvingsgelden, zie hoofdstuk 5.. 

• Voldoen aan alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van deelname zoals 

gedefinieerd in clausule 3. 

• Voldoen aan alle technische vereisten zoals gedefinieerd in Appendix I (voor zover van 
toepassing) 

• Voldoen aan alle medische vereisten zoals gedefinieerd in Appendix II 

• Geen consumptie van alcohol tijdens het rijden. 

• Geen consumptie van alcohol vóór het rijden op de dag dat er gereden wordt. 



Overeenkomst voor deelname aan een ‘The Offroad Guide’ tour 

Pagina 7 van 15 Paraaf: … ……………… 

• Beperkte consumptie van alcohol op de avond voorafgaande van een rijdag. 

• Geen consumptie van andere, al dan niet illegale, geestverruimende middelen op gelijk 

welk moment. 

• Respectvol gedrag. Bijvoorbeeld geen geweld, obsceen of onrespectvol taalgebruik, 
gedrag of kleding en/of oneerlijk gedrag, enz. tegenover deelnemers, organisatie en/of 

inwoners van betrokken landen.  

• Verplichting om andere deelnemers in moeilijkheden (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend  
technische, medische of andere nood), te assisteren.  

• Het stipt opvolgen van de aanwijzingen van de reisbegeleiding. 

• De deelnemer moet ten allen tijde veilig rijden en zich hoffelijk gedragen in het verkeer 

ten aanzien van de andere deelnemers en de inwoners van de doorkruiste landen. 

• Deelnemer zal niet racen/onverantwoord rijgedrag vertonen al of niet op de openbare weg 
in eender welk land langs de route. 

• De deelnemer moet zich ten allen tijde passend gedragen en de regels van hotels en 
andere locaties tijdens het evenement, respecteren.  

5. Garantieregeling STO Garant en betalingen 

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt The Offroad Guide gebruik 
van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-
garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. 

Bij elk (reis)aanbod van The Offroad Guide wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO 

Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke 
voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant 
(www.sto-garant.nl/downloads). 

U betaalt de reissom niet aan The Offroad Guide maar aan de derdengeldenrekening van 

Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden 

waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel 
onvermogen van The Offroad Guide niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO 

Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op 
maakt. 

5.1. Betalingen 

Betalingen zullen overgemaakt worden aan Stichting Derdengelden Certo Escrow op de wijze 

die de stichting kenbaar maakt in de mail die zij deelnemer stuurt. In deze mail staan: 
Omschrijving transactie / Totaalbedrag en valuta / Betalingswijze (met / zonder aanbetaling) / 
Begindatum reis / Einddatum reis 

In geval van aanbetaling: de aanbetaling van 30% van de reissom dient onmiddellijk na boeking 
plaats te vinden. De volledige reissom dient uiterlijk 2 weken na de aanbetaling te zijn voldaan.  

Zonder aanbetaling: betaling van de volledige reissom dient onmiddellijk na boeking plaats te 
vinden. 

Bij inschrijving minder dan 6 weken voor vertrek is aanbetaling niet mogelijk en dient de 
volledige reissom te worden voldaan. 

Inschrijving is definitief na overmaking van een aanbetaling van 30% én 2 weken daarna het 
restbedrag of na overmaking van de totale reissom ineens. Een inschrijving minder dan 6 weken 
voor vertrek is definitief na ontvangst van de volledige reissom door Certo Escrow. 

http://www.sto-garant.nl/deelnemers
http://www.sto-garant.nl/deelnemers
http://www.sto-garant.nl/
http://www.sto-garant.nl/downloads
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De organisator zal overgaan tot het reserveren van voertuigen, accommodaties, ed. op het 
moment dat de (aan-)betaling binnen is.  

5.2. Betalingsprocedure 

 

Nadat u van The Offroad Guide een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt 
u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. 

U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. 
Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het 

tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling 

van het restant van de reissom óf tot betaling van de hele reissom in één keer als u daarvoor 
kiest of als u minder dan 6 weken voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige 

reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. 
 

Ter aanvulling: 
* Het e-mailadres waar de uitnodiging tot betaling naar wordt verstuurd is hetzelfde als waarop 

u mail van ons ontvangt. 

* Het volledige bedrag € ………… dient ………………(datum) op de rekening te staan van Stichting 
Derdengelden Certo Escrow. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt The Offroad Guide zich 

het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden 
toegepast. 

* De reissom wordt pas op rekening van The Offroad Guide gestort 1 dag na afloop van de 

reis. 
* Controleert u de gegevens goed als u bent ingelogd bij Certo Escrow, met name de datum 

van het einde van het arrangement is van belang. 
 

5.3. Stopzetten van betalingstransactie door klant/deelnemer. 
 

Deelnemer heeft tot en met de einddatum van de reis de mogelijkheid de Escrow transactie 

stop te zetten door op de blauwe knop te drukken waarmee de gelden van de transactie 
worden bevroren. 

 
Deelnemer verklaart uitdrukkelijk dit slechts te zullen doen in geval de reisorganisatie 

(mogelijk) in financieel onvermogen is geraakt én daardoor de gemaakte afspraken niet meer 

kan nakomen.  
 

Wanneer deelnemer de transactie bevriest zal altijd door Certo Escrow in overleg met STO 
(Stichting Take over) gekeken worden of er sprake is van financieel onvermogen van de 

reisorganisatie. Mocht dat niet zo zijn dan zullen gelden gewoon zoals vooraf vastgelegd op 

de dag na de reis aan de reisorganisatie uitgekeerd worden . 
 

Certo Escrow zal in geval van annulering door de deelnemer altijd contact op nemen met de 
reisorganisatie om vrijgave van de gelden conform de annuleringsvoorwaarden plaats te laten 

vinden zoals deze zijn vastgelegd in de overeenkomst die de reisorganisatie met de reiziger 
gesloten heeft. 

 

De Escrow transactie die de reisorganisatie, de deelnemer en Certo Escrow aangaan voor de 
financiële afwikkeling van de boeking heeft daar geen invloed op. 

 
Certo Escrow zal nooit overgaan tot terugbetaling van de gelden aan de klant voordat beide 

partijen gehoord zijn. 

 
Het is deelnemer duidelijk dat Certo Escrow en STO Garant geen klachten organisaties zijn en 

zal zich bij klachten wensen tot de daartoe gebruikelijke gremia. 
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6. Kostprijs 

Elke deelnemer zal een reissom van € …………….. per persoon betalen.  

Hetzij: 

De vertegenwoordiger van de groep, …………………………., zal een reissom van € ………….. 
betalen. 

Enkel de onderwerpen die onder 2.1 vermeld zijn, zijn inbegrepen in de prijs. Daarom zijn 

andere zaken, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot het volgende lijstje, niet inbegrepen en dus 
extra kosten voor de deelnemer: 

• Persoonlijke reis-onkosten en accommodatie indien de deelnemer de TOG reis niet kan 

uitrijden volgens het vooropgestelde tijdsschema als gevolg van medische of 
technische redenen of als gevolg van het begaan van een inbreuk op de 

deelnemersvoorwaarden. 

• Vliegticket, douane belasting, péage, verzekering, enz. 

• Persoonlijke kosten, inclusief maar niet beperkt tot, verkeersboetes, snacks, drank, 
alcohol, inentingen, persoonlijke belastingen en elke andere kosten die niet specifiek 

in de prijs inbegrepen zijn. 

• Reserve-onderdelen voor het eigen voertuig voor zover van toepassing. 

• Communicatie- en internetkosten 

7. Extra kosten  

Hoewel elke inspanning gedaan wordt om extra kosten te vermijden, behoudt de organisator 

het recht om de inschrijvingsprijs voor het evenement te verhogen om onvoorziene kosten 

(inclusief, maar niet beperkt tot, prijsschommelingen voor transport, belastingen, havenkosten, 
of de noodzaak om de route van het evenement te veranderen in het belang van de veiligheid 
van de deelnemer of de staat van de weg. 

Indien er een stijging is van meer dan 10% van de prijs, dan kan de deelnemer zijn inschrijving 
annuleren en terugbetaling krijgen van het betaalde bedrag.  

8. Annulering of wijziging door de organisator 

De organisator heeft het recht om het evenement, of een deel ervan, te annuleren of uit te 

stellen bij onvoldoende inschrijvingen of in geval er zich omstandigheden van overmacht 
voordoen die dergelijke stappen vereisen of noodzakelijk maken. Onder overmacht wordt 

verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van 
de organisator en waarvan de gevolgen ondanks de voorzorgsmaatregelen niet konden worden 

vermeden, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, bijzondere weersomstandigheden, oorlog of 
terroristische activiteiten of het intrekken van de vergunningen door de betrokken overheden. 

Indien het evenement geannuleerd wordt, zal de organisator niet verantwoordelijk zijn voor 
gemaakte kosten of verliezen geleden door de deelnemer als gevolg van diens inschrijving voor 

de TOG reis, zoals -maar niet beperkt tot- preparatie kosten van de (motor-)fiets, auto, 
aanschaf reserve onderdelen etc. (voorgaande geldt indien niet anders is afgesproken) 

9. Annulering door de deelnemer  

De deelnemer kan zijn/haar deelname aan de TOG reis op elk moment annuleren via een 

aangetekende schriftelijke melding aan de organisator, hetzij een email met vraag om 
ontvangstbevestiging. Indien door deelnemer geen ontvangstbevestiging ontvangen wordt 
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dient deze alsnog een aangetekende brief te sturen of telefonisch contact op te nemen. Bij 
annulering gelden de volgende annuleringskosten: 

De periode voor de vertrekdatum, waarin de schriftelijke annulering (per aangetekende 

schrijven) is ontvangen, bepaalt welk bedrag of percentage ingehouden wordt door de 
organisatie voor reeds gemaakte kosten. 

Tot 56 dagen voor vertrek: 30% van de reissom, zijnde de aanbetaling, en 15% van het 
resterende bedrag van de reissom. 

Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 30% van de reissom, zijnde de aanbetaling, en 50% van het 
resterende bedrag van de reissom. 

Vanaf 28 tot 14 dagen voor vertrek: 30% van de reissom, zijnde de aanbetaling, en 75% van 
het resterende bedrag van de reissom. 

Vanaf 14 dagen voor vertrek tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom. 

Het is aan te raden een annuleringsverzekering af te sluiten. 

9.1. Tariefverandering voor overgebleven deelnemers bij annulering 

Het tarief per persoon gaat omlaag bij meer deelnemers. Dit is een korting. Derhalve zal als 

een of meer personen van een groep annuleert/annuleren het tarief per persoon voor de 
overgebleven deelnemers weer omhoog gaan. De overeengekomen staffel blijft dus van kracht. 

Voertuig (soort 
en aantal) 

pax tarief pp 

   €                     

   €                    

   €                    

   €                    
 
10.  Contractuele verantwoordelijkheid  

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen veroorzaakt door de 

deelnemer of waarvan deze laatste het slachtoffer is indien veroorzaakt door derden. Ook met 

betrekking tot eventuele schade aan de motorfiets, auto of ander vervoermiddel, hetzij in 
eigendom, hetzij in huur, geldt deze regel en dit voor de gehele duur van het evenement. 

11. Overmacht 

De organisator zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade (inclusief persoonlijke 
verwondingen) die de deelnemer kan lijden en die een direct of indirect gevolg is van het 

handelen of het niet handelen van de organisator als gevolg van omstandigheden waarover de 

organisator geen controle heeft inclusief, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, oorlog, 
terroristische activiteit, embargo, staking, de onmogelijkheid om op een redelijke manier 

materialen en transporten te beveiligen, veranderingen in uurregelingen van 
ferrymaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen, bus- of treinmaatschappijen, veranderingen 

betreffende accommodatie, verhuur van vervoermiddelen (inbegrepen dieren), voorwaardes 
van ingehuurde gidsen e.d, of de tussenkomst van de autoriteiten.  
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12. Transfer van de inschrijving 

Indien de deelnemer om een bepaalde reden niet in staat is om te reizen, kan hij/zij, na eerst 
schriftelijke toestemming gekregen te hebben van de organisator, de inschrijving overzetten 

naar een andere persoon, op voorwaarde dat dit minstens 4 weken op voorhand gebeurt en 

dat de nieuwe deelnemer aan alle nodige criteria om aan de TOG reis deel te nemen, voldoet. 
Dit houdt in, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan alle deelnemersvoorwaarden en het 

ondertekenen van dit contract. Indien de transfer voor de organisator toch bijkomende kosten 
oplevert, - bijvoorbeeld maar niet uitsluitend - naamverandering vliegtuigticket, vallen deze ten 
laste van de deelnemer. 

13. Klachten  

Vanzelfsprekend proberen wij een reis zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren, maar 
toch kan het voorkomen dat u ergens een klacht over heeft. 

1. Voor vertrek: 

Klachten voor de aanvang van de TOG reis dient de deelnemer binnen 2 weken na ontstaan 
van de klacht per aangetekend schrijven indienen bij de organisator, niet nadat organisator in 

een gesprek de kans heeft gehad de klacht op te lossen. 

2. Tijdens de reis: 
Klachten tijdens de uitvoering de TOG reis moet de deelnemer zo spoedig mogelijk, liefst 

dezelfde dag, ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat 
gezamenlijk naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich in eerste plaats 

wenden tot (een vertegenwoordiger van) de organisator. Bij groepsreizen kan deelnemer deze 

klacht ter plaatse met de reisbegeleider/ster (gids, organisator) bespreken zodat hij/zij er wat 
aan kan doen. Komt men er samen niet uit, dan dient deelnemer de klacht, samen met de 

reisbegeleider, schriftelijk vast te leggen en na afloop naar organisator te sturen. Klachten die 
niet op deze manier op schrift zijn gezet worden bij terugkeer niet in behandeling genomen. 

3. Na de reis: 
Werd de klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de deelnemer onmogelijk ter 

plaatse een klacht formuleren (al dan niet samen met de reisbegeleider), dan moet hij uiterlijk 

binnen één maand na het einde van de TOG reis bij de organisator per aangetekend schrijven 
een klacht indienen. 

4. Bij individuele reizen geldt dezelfde procedure, richt u zich in eerste instantie tot de lokale 
organisator of accommodatieverschaffer van het betreffende arrangement. Bij thuiskomst kunt 

u de klacht schriftelijk vastleggen en naar ons kantoor sturen, mailen mag uiteraard ook. De 

klacht dient binnen 2 weken na terugkomst bij ons binnen te zijn. 
5. Het niet indienen van een klacht: 

Indien een klacht niet ter plaatse is gemeld terwijl dit wel had gekund en/of  in geval van 
blijvende ontevredenheid er geen schriftelijke klacht is ingediend, dan  vervalt het  eventuele 

recht op schadevergoeding.  

 

14. Media Coverage & vergoedingen 

14.1 Media coverage 

De organisator zal de exclusieve rechten hebben tot elke vorm van persberichten of andere 
communicatie.  

Elke vorm van media communicatie door de deelnemer, moet voorafgegaan worden door 
schriftelijke toestemming, gegeven door de organisator.  

De deelnemer weet en accepteert dat de organisator, of elke media die geaccrediteerd is door 

de organisator, foto’s of video-opnames kan maken van de deelnemer tijdens de TOG reis. De 
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organisator behoudt het recht om dit materiaal te gebruiken voor reclame, brochures, 
videoproducties of andere marketingtoepassingen (inclusief, maar niet beperkt tot, 

beeldmateriaal voor televisie) niet nadat goedkeuring is verkregen van de deelnemer maar 
zonder aan deze laatste een vergoeding te moeten geven.  

Deelnemer kruist hier aan wat voor haar/hem van toepassing is. Organisator dient zich aan 
deze wens te houden. 

 Ja Nee  

Organisator mag beeldmateriaal gebruiken waarop deelnemer herkenbaar 

te zien is. 

  

Organisator mag beeldmateriaal gebruiken waarop deelnemer herkenbaar 
te zien is met de voornaam van deelnemer als onderschrift (groepsfoto 

voor een eventueel filmpje) 

  

Organisator mag beeldmateriaal gebruiken waarop deelnemer 
onherkenbaar te zien is. 

  

15. Algemeen 

15.1 Ongeldige bedingen 

De ongeldigheid van één van de bedingen in onderhavige overeenkomst kan nooit ingeroepen 
worden om de volledige overeenkomst nietig te verklaren. 

15.2 Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht 

De rechtsverhoudingen tussen partijen worden beheerst door het Nederlands recht. De 

geschillen tussen partijen, ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en/of 
interpretatie van deze overeenkomst zullen voorgelegd worden aan de rechtbank van Utrecht. 

De overeenkomst bestaat in 2 exemplaren (1 voor de organisatie, 1 voor de deelnemer), 
waarbij elke partij verklaart bij de ondertekening ervan één origineel exemplaar met een 
bijlage te hebben ontvangen. 

Opgemaakt te …………….............., op ......…....…… in twee exemplaren, waarbij elke partij door 
het zetten van zijn handtekening bevestigd een kopie ontvangen te hebben.  

 

 

 

The Offroad Guide  

Marco Hupkes    

------------------------------------------               -------- ------------------------------------ 
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De deelnemer(s) (naam + handtekening) 

 

01--------------------------------               -------------------------------------- 

 

02------------------------------------------               -------- ------------------------------------ 

 

03------------------------------------------               -------- ------------------------------------ 

 

04------------------------------------------               -------- ------------------------------------ 

 

05------------------------------------------               -------- ------------------------------------ 

 

06------------------------------------------               -------- ------------------------------------ 

 

07------------------------------------------               -------- ------------------------------------ 

 

08------------------------------------------               -------- ------------------------------------ 

 

09------------------------------------------               -------- ------------------------------------ 

 

10------------------------------------------               -------- ------------------------------------ 
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APPENDICES 
 

Deze appendices zijn geldig voor zover van toepassing op de door deelnemer 
geboekte reis. 

 

APPENDIX I: Technische vereisten en uitrusting van de door deelnemer 
meegebrachte eigen motorvoertuig: 

 
Algemeen 

o Het motorvoertuig verkeert in goede staat van onderhoud en binnen uiterlijk 1 
maand voor aanvang van de tour is een onderhoudsbeurt uitgevoerd. 

o Het motorvoertuig is binnen uiterlijk 1 maand voor aanvang van de tour 

geïnspecteerd en eventueel aangepast door een merkdealer of specialist met het oog 
op de aard van de te ondernemen reis en is vervolgens goedgekeurd. 

o Deelnemer overhandigt organisator een schriftelijke verklaring van bovengenoemde 
twee zaken van merkdealer of specialist. 

 

Aan te raden bij door deelnemer meegebrachte eigen motor: 
o Brede voetsteunen en eventueel stuurverhogers (i.v.m. staand rijden) 

o Geen koffers of topkoffer daar deze te kwetsbaar zijn. Wel eventueel bagagerol of 
andere soft luggage. 

o Een (eenvoudige) GPS  (bijv GPSmap 60)  
 

Reserve onderdelen bij door deelnemer meegebrachte eigen motorvoertuig. 

Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van de juiste onderdelen, overleg 
hierover met de eigen dealer. Deelnemer kan bij de organisatie advies inwinnen. 

 
Verplichte uitrusting bij door deelnemer meegebrachte eigen motorvoertuig 

o Deugdelijke handkappen welke de handles en handen goed beschermen. 

o Valbescherming, bijvoorbeeld valbeugels, (klepdekselbeschermers bij BMW boxers). 
o Een goede kaart van land. 

o Reserve binnenbanden en bandenlichters. 
o Kettingschakel van zelfde merk en type als de ketting! (indien van toepassing) 

o Enkele tiewraps in verschillende maten, ducktape, 2 spanbanden. 

o Basis EHBO kit. 
o Basis gereedschap waarmee o.a. wielen uitgebouwd kunnen worden en kleine 

reparaties kunnen worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld het vervangen van rem en 
koppelingshandle, kettingschakel, reparatie band.  

o Handpomp of pomp met CO2 patronen. 
o Enkele luchtfilters en een set achterremblokjes. 

 

 
 

 
APPENDIX II: MEDISCHE VEREISTEN 

 

A. Vaccinaties & medicatie 
Overleg hieromtrent met uw huisarts of GGD, deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de 

juiste inentingen of andere medische voorzieningen die per deelnemer kunnen verschillen. 
 

B. Persoonlijke EHBO 
Alhoewel de reisbegeleiders voorzien zijn van een EHBO kit, zijn de deelnemers verplicht om 

een eigen EHBO kit bij de hand te hebben, waarin in elk geval ook een aluminium deken 

opgenomen is. 
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APPENDIX III : Motorkleding  
Tijdens de gehele reis dient deugdelijke en goed beschermende motorkleding gedragen te 

worden. Deelnemer dient zich te kleden naar onderstaande instructies: 
 

 Offroad en Allroad Road 

 vereist aanbevolen neutraal vereist aanbevolen neutraal 

       

Cross- of 

endurohelm 

 X zeer   X  

Integraalhelm X   X   

Stofbril / Goggle X    X  

Oordopjes  X   X  

Nekbrace   X   X 

Harnas / 
bodyprotector 

 X   X  

Jas: X   X   

In jas: protectie 
rug, ellebogen en 

schouders (Mits 

geen body 
protector) 

X   X   

Camelbak  X   X  

Flesje water (Indien 
geen camelbak) 

X   X   

Handschoenen X   X   

Nierengordel  X   X  

Broek: X   X   

In broek: protectie 

knie- en heup (mits 
geen aparte 

protectie) 

X   X   

Schenen:  X   X  

Sokken ademend:  X   X  

Harde hoge cross- 

of endurolaarzen: 

X      

Motorlaarzen met 
gebruikelijke enkel 

scheen protectie 

   X   

 
 

 
 

 
 

 

----------- einde ------------ 
 

 


