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REGLEMENT en DEELNAMEVOORWAARDEN X-Bike Callantsoog 
 
Algemeen 
De X-Bike Callantsoog wordt georganiseerd door de Stichting X- Callantsoog, 
verder Stichting te noemen. 
Waar gesproken wordt van Biker(s), Fietser(s), deelnemer(s), vrijwilligers e.d. 
geldt m/v. 
De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het 
reglement. 
 
Deelname 
1. Inschrijving voor de X-Bike Callantsoog is persoonsgebonden. Het 
op naam toegewezen startnummer is niet overdraagbaar. Het is de Biker 
verboden zonder stuurnummer aan de start te verschijnen en het nummer 
dient op het stuur met de bovenkant gelijk aan het stuur, duidelijk zichtbaar 
voor de wedstrijdleiding van X-Bike Callantsoog te zijn gemonteerd. 
 
2. Alle deelnemers dienen zich Fietsend voort te bewegen op het 
door de Stichting uitgezette parcours. Deelname aan de X-Bike Callantsoog 
staat alleen open voor ATB-bikers. Het is niet toegestaan aan de X-Bike 
Callantsoog deel te nemen op bijvoorbeeld: skeelers per rolstoel per 
segway, etc. 
 
3. Het is de verboden om met ondeugdelijk materiaal (losse tubes, 
pomp, reparatietasjes, e.d.) aan de start van de X-Bike Callantsoog te 
verschijnen. Opzetsturen e.d. zijn niet toegestaan. Het dragen van een veilige 
valhelm met harde schaal is verplicht. Het is deelnemers niet toegestaan zich 
te laten begeleiden door één of meer personen op een ander vervoermiddel 
tenzij met toestemming van de Stichting. 
 

4. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de 
natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Voor 
eventueel veroorzaakte schade is de Biker / Fietser zelf aansprakelijk. 
 
5. Deelname aan de X-Bike Callantsoog is slechts mogelijk als het 
daartoe strekkende inschrijving volledig en naar waarheid is ingevuld en het 
inschrijfgeld door de Stichting volledig is ontvangen. 
 
6. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, 
hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. 
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Aansprakelijkheid 
7. Deelname aan de X-Bike Callantsoog geschiedt voor eigen risico. De 
Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of 
beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen 
persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Stichting.  
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten 
zoals alle mogelijke schade ten gevolge van letsel of overlijden. 
 
8. Sponsors van de X-Bike Callantsoog, de terreinbeheerders en de 
gemeente waarin de X-Bike Callantsoog plaats vindt, zijn op dezelfde voet 
als de Stichting uitgesloten van aansprakelijkheid. 
 
9. De Stichting is niet aansprakelijk voor, c.q. deelnemers kunnen 
geen rechten ontlenen aan de inhoud van de goody bag met reclames en 
promotiemateriaal die kan worden uitgereikt aan de deelnemers. 
 
10. De wedstrijdleiding en/of de Stichting behoudt zich het recht voor 
de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele X-Bike Callantsoog af te 
gelasten op grond van weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij 
de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. Het besluit van de Stichting 
om X-Bike Callantsoog geen doorgang te laten vinden doet geen 
aansprakelijkheid  ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer 
gemaakte kosten, c.q. schade. 
 
11. De wedstrijdleiding of de Stichting heeft het recht een deelnemer te 
diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf of de 
Stichting heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de 
wedstrijd te ontzeggen. Het oordeel van de Stichting is niet  aanvechtbaar. 
 
Uitslagen 
12. Bikers / fietsers rijden 5 uur over het parcours. De finish is voor 
iedere biker / fietser die na 5 uur over de start/finish plek (paddock) over 
het Dorpsplein gaat. Komt een biker / fietser na 5 uur biken door het 
paddock, einde X-Bike Callantsoog editie 2017. Het aantal gereden ronden 
plus je tijd na de 5 uur bepaald de biker / fietser zijn uiteindelijke 
eindklassement.    
 
Gebruik deelnemersgegevens en beeldmateriaal van deelnemers 
13. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een X-Bike 
Callantsoog deelnemers  bestand. Dit bestand wordt niet aan derden 
verstrekt. Deelnemers die hiertegen schriftelijk, via e-mail bezwaar maken 
worden niet in dit bestand opgenomen. 
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14. De Stichting kan een fotograaf of (fotografiebedrijf) en/of iemand 
c.q. een bedrijf dat video-opnames maakt de opdracht geven alle 
deelnemers tijdens de X-Bike Callantsoog te fotograferen en of te filmen op 
het parcours. Iedereen kan in dat geval in de week na de X-Bike 
Callantsoog in beginsel een of meerdere persoonlijke actiefoto’s downloaden 
van internet. Indien een biker / fietser, om welke reden dan 
ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt 
de Stichting en de wedstrijdleiding geen aansprakelijkheid of claims in deze. 
 
15. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de 
uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de  X-Bike Callantsoog 
gemaakte foto’s en video’s. 
 
16. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis 
in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van 
de Stichting ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen 
zonder daarvoor vergoeding te claimen. 
 
Overige bepalingen 
17. Instructies van de Reddingsbrigade, KNRM ,politie, 
wedstrijdleiding, en medewerkers in de organisatie van de X- Bike 
Callantsoog moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen 
van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben. 
 
18. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens blijven tijdens De X-Bike Callantsoog  onverkort van  kracht, 
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de 
Stichting ontheffing verleend  is door de weg / terrein beheerder c.q. de 
Gemeente waarin de X-Bike  Callantsoog georganiseerd wordt. 
 
19. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de 
Stichting of wedstrijdleiding van de Stichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@x-callantsoog.nl
http://www.x-callantsoog.nl/
http://www.twitter.com/XCallantsoog
http://www.facebook.com/xcallantsoog/

	Algemeen
	Deelname
	Aansprakelijkheid
	Uitslagen
	Gebruik deelnemersgegevens en beeldmateriaal van deelnemers
	Overige bepalingen

