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Reglement Börker Toren Toer 2019 

De Börker Toren Toer 2019 is een toeristische rit die gereden wordt van  

12 t/m 14 september 2019 met machinekeuring en rijdersbijeenkomst op 

woensdagmiddag en -avond 11 september vanaf 16.00 uur. Het vertrek 

en de aankomst zijn iedere dag in Westerbork evenals de 

overnachtingsgelegenheid. 

 

 1. De inschrijving voor deze toer is pas definitief na ontvangst van het 

      volledige inschrijvingsgeld van € 200,- vὸὸr 1 augustus 2019. 

 

2. In de deelnameprijs zijn inbegrepen: 2 consumpties bij de  

    rijdersbijeenkomst, 3 x koffiepauzes, 3 x lunch en 3 x diner, 

    rallybordje met nummer, routes zoals is aangevraagd en gebruik van 

    bezemwagen indien gewenst.  

 

3. Er bestaat de mogelijkheid om te overnachten in hotel of camping of    

    evt. thuis. Dit s.v.p. aangeven op het inschrijfformulier. 

 

4. Op donderdag- en vrijdagavond en zaterdagmiddag is het verplicht om  

    deel te nemen aan het diner, ongeacht de overnachtingsplek. Dit als  

    onderdeel van het sociale aspect wat dit evenement ook is.  

 

5. De rijders bevestigen op hun woord dat de motorfiets is geproduceerd  

     voor 1948. 

 

 

6.   ZZ-kentekens worden niet toegelaten. 

7.   Mocht bij controle blijken dat de motorfiets niet voldoet aan de afspraken,  

      technische en administratieve onvolkomenheden heeft (hierbij wordt  

      gedacht aan kenteken, verzekering en rijbewijs) dan zal deelname  

      geweigerd worden zonder dat het inschrijfgeld terugbetaald wordt. 

 

8.   Het dragen van een geel veiligheidsvest is verplicht vanwege de soms  

      donkere en smalle straatjes. 

 

9.    I.v.m. het milieu en vooral vanwege de nieuwe bestrating in Westerbork  

       na de herinrichting van het centrum, is het verplicht tijdens het parkeren  

       op de bestrating, de motor te voorzien van een olie-opvangmat. Deze kan  

       bij de organisatie worden besteld. 

 

10. De deelnemer verklaart na betaling van het inschrijfgeld op eigen risico te  

       rijden en bekend te zijn met de wettelijke verplichtingen en bovenstaande  

       regels. 

 

11.  Terugbetaling van het inschrijvingsgeld kan uitsluitend plaatsvinden bij  

       dringende medische gevallen òf familiare omstandigheden. 
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