
De regels: 

 

Alle deelnemers erkennen dat zij kennis hebben genomen van dit reglement, het volledig en zonder 

voorbehoud aanvaarden en de normale en veelvuldige risico's aanvaarden die aan het fietsen zijn 

verbonden, zoals individuele of collectieve valpartijen. 

Artikel 1: Het 3Virgins Bike Festival is een sportief evenement met 2 parcours. Dit evenement omvat 

geen tijdmeting of klassement en vindt plaats op een deel van de openbare weg. 

Artikel 2: Deelname staat open voor iedereen, met of zonder licentie. 

Artikel 3: De inschrijving voor het evenement gebeurt online op de website visittroisvierges.lu of 

troisvierges.lu. De inschrijvingskosten worden bekendgemaakt op de website van het evenement. De 

organisatoren wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval tijdens het evenement. 

Om veiligheidsredenen behouden de organisatoren zich het recht voor het aantal deelnemers aan 

het evenement te beperken. 

Artikel 4: De fietser moet tijdens de gehele duur van het evenement een helm met harde schaal 

dragen. Elke deelnemer moet bij de start een werkende fiets kunnen voorleggen. De organisator 

behoudt zich het recht voor om de start te weigeren aan deelnemers van wie de fiets in een te 

slechte staat verkeert en waarvan het gebruik als gevaarlijk zou kunnen worden beschouwd 

(versleten banden of remblokken...). 

Artikel 5: Het evenement vindt plaats in het natuurpark van Luxemburg. Om redenen van 

milieubescherming en om de netheid van het parcours en het imago van de wielersport te vrijwaren, 

is het ten strengste verboden afval (papier, verpakkingen, plastic...) op het parcours achter te laten. 

De organisatoren behouden zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren die opzettelijk hun 

afval buiten de daarvoor bestemde ruimtes of bakken gooien. 

Artikel 6: De deelnemer dient zijn eigen reparaties te verrichten. In geval van technische 

onmogelijkheid om verder te gaan, kan hij/zij een beroep doen op een auto van de organisatoren om 

terug te keren naar het vertrekpunt.  

Artikel 7: Wettelijke aansprakelijkheid: de organisator heeft overeenkomstig de geldende wetgeving 

een verzekering afgesloten die zijn eigen wettelijke aansprakelijkheid en die van de betrokken 

deelnemers dekt voor materiële of lichamelijke schade die zij bij toeval aan derden of aan elkaar 

zouden kunnen toebrengen. Dit contract is alleen van kracht op de cursus en tijdens het evenement 

en alleen voor geregistreerde deelnemers.  Verzekering tegen lichamelijk letsel en persoonlijke 

ongevallen: de organisatoren hebben erop gewezen dat het belangrijk is een persoonlijke 

verzekering af te sluiten voor eventueel persoonlijk letsel als gevolg van de deelname aan dit 

evenement. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om zich tegen dit soort schade te 

verzekeren. Deelnemers met een vergunning dienen bij hun federatie na te vragen of zij voldoende 

verzekerd zijn tegen persoonlijk letsel dat zij kunnen oplopen tijdens hun deelname aan dit soort 

evenementen. Zo niet, dan is het in hun belang, evenals voor deelnemers zonder vergunning, een 

individuele ongevallenverzekering af te sluiten bij de verzekeringsmaatschappij van hun keuze. 

Materiële schade en aansprakelijkheid: noch de organisator, noch zijn verzekeraar dekken eventuele 

schade aan het materiaal van de deelnemers, met name in geval van val of diefstal. Het is de 

verantwoordelijkheid van elke deelnemer om zich tegen dit soort risico's te verzekeren bij de 

verzekeraar van zijn keuze. De deelnemers erkennen dat de organisatoren niet verantwoordelijk zijn 

voor de bewaking van persoonlijke voorwerpen in geval van diefstal of verlies, ook niet in de 



fietsenstalling. Voorwerpen, accessoires of fietsen die aan een derde (al dan niet lid van de 

organisatie) worden overhandigd, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de 

deelnemer die ze aflevert. 

Artikel 8: Alle deelnemers aan het 3Virgins Bike Festival geven de organisatoren en hun begunstigden 

of rechtverkrijgenden, zoals partners en de media, uitdrukkelijk de toestemming om de stilstaande of 

audiovisuele beelden waarin zij tijdens het evenement voorkomen, te gebruiken in alle media, met 

inbegrip van reclamedocumenten, over de hele wereld en voor de langste periode die door de 

wetten, reglementen of contracten wordt voorzien. Elk meningsverschil moet vóór het evenement 

per brief aan de organisatoren worden meegedeeld. Adres ? De organisator, zijn rechthebbenden of 

zijn opvolgers verbieden uitdrukkelijk het gebruik van de naam, stem of beeltenis van de deelnemers 

in om het even welke pornografische, racistische of xenofobe media en meer in het algemeen om het 

even welk gebruik dat de waardigheid van de deelnemers kan aantasten. 

Artikel 9: De organisator verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de door de deelnemers aan het 

evenement verstrekte persoonsgegevens te bewaren en deze te verwerken overeenkomstig de 

Franse wet van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De van de 

deelnemers verzamelde informatie wordt door de organisator geregistreerd en gebruikt voor de 

goede afwikkeling van hun deelname aan het evenement en voor de personalisering van de 

communicatie. 

Artikel 10 : In geval van een overtreding is de deelnemer die in gebreke is gebleven, als enige 

verantwoordelijk op eigen risico, maar hij is ook als enige civielrechtelijk aansprakelijk voor 

ongevallen waarvan hij direct of indirect de veroorzaker of het slachtoffer is. De deelnemer ziet af 

van elke vordering tegen de organisator tot vergoeding van materiële of lichamelijke schade, van 

welke aard dan ook, die hij in de loop van het evenement zou hebben veroorzaakt of geleden. 

Artikel 11: De parkoersen kunnen door de organisator worden gewijzigd om veiligheidsredenen of 

om elke andere reden die door de bevoegde autoriteiten wordt opgelegd. Indien het evenement 

wordt afgelast of onderbroken om redenen van overmacht of bij besluit van de prefectuur om 

redenen waarop de organisator geen invloed heeft, is deze van elk verhaal ontheven. 

Artikel 12 : Het reglement kan door de organisator gewijzigd worden om redenen van veiligheid of 

overmacht. Deze regels zijn opgesteld in het Frans, dat de officiële taal is. Zij zijn onderworpen aan 

de Luxemburgse wetgeving. Voor elk geval waarin hierboven niet is voorzien, wordt verwezen naar 

het algemeen reglement van de FSCL in de versie die van kracht is op de dag van het evenement. 


