Hieronder de deelnemersvoorwaarden die je voor deelname aan de
Thom Ventoux 2022 accepteert.
(1) Deelnemers zorgen er voor dat hij/zij in zodanige conditie verkeert dat de etappe en beklimming
van de Mont Ventoux, fietsend, hardlopend of wandelend, medisch verantwoord is. Bij twijfel
raadpleeg een arts!
(2) Deelnemers gaan tot 18 jaar onder verantwoordelijkheid van een volwassene de Mont Ventoux op.
Deelnemers onder de 18 jaar nemen niet deel aan de afdaling. Onervaren fietsers worden sterk
afgeraden om eveneens af te dalen. Voor vervoer wordt gezorgd.
(3) Deelnemers nemen geheel op eigen risico deel aan Thom Ventoux 2022, zowel aan de
voorbereidingen als de heen- en terugreis. De organisatie van de Thom Ventoux is gevrijwaard van
elke aansprakelijkheid.
(4) Deelnemers geven tijdens de etappe en beklimming gehoor aan alle aanwijzingen en adviezen van
de organisatie. De organisatie is gerechtigd op elk moment de etappe, beklimming en afdaling te
stoppen.
(5) Deelnemers zorgen voor goede en beschermende kleding tijdens de etappe, beklimming en
afdaling.
(6) Fietsende deelnemers zijn verplicht tot het dragen van een helm tijdens de etappe, beklimming en
afdaling.
(7) Deelnemers dienen een eigen reisverzekering af te sluiten.
(8) Het totale sponsorbedrag wat wordt opgehaald met de Thom Ventoux 2022 komt geheel ten goede
aan The Thom Foundation.
(9) Elke deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie van de Thom Ventoux voor
openbaarmaking van, tijdens of rond de beklimming en alle activiteiten die daarmee samenhangen,
gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is.
(10) Elke deelnemer verleent de organisatie van de Thom Ventoux toestemming de door hem/haar
verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor het verzenden van informatie. NB gegevens worden
niet verstrekt aan derden.
(11) Elke deelnemer doet zijn uiterste best om minimaal 500 euro aan sponsorgeld voor de Thom
Ventoux bij te dragen.
(12) Elke deelnemer draagt tijdens de beklimming het ,door de organisatie van de Thom Ventoux
verstrekte tenue.

(13) Elke deelnemer zorgt voor goed materiaal benodigd voor de beklimming van de Mont Ventoux.
Indien u niet zelf in het bezit van goed materiaal, bijv. racefiets of helm, zijn deze te huur bij een
fietswinkel in Malaucene. Let op; u dient al het benodigd materiaal compleet te hebben voor aanvang
van de beklimming
(14) Elke deelnemer gedraagt zich op de accommodatie in Frankrijk en tijdens de beklimming volgens
de regels en normen van algemeen fatsoen en saamhorigheid
(15) De organisatie van de Thom Ventoux behoudt zich het recht voor op aanvullende voorwaarden te
stellen rondom de organisatie van dit evenement.
(16) Elke deelnemer respecteert de andere weggebruikers en het landschap
(17) Elke deelnemer doet alles wat in redelijkheid verwacht kan worden dat het werk van de
organisatie kan bevorderen en laat alles na wat het werk van de organisatie kan schaden.
(18) De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane dan wel beschadigde
eigendommen van de deelnemers.
(19) Elke deelnemer dient direct bij inschrijving het bij het gekozen arrangement behorende bedrag te
betalen.
(20) Deelname is alleen gegarandeerd als het vereiste bedrag betaald is.
(21) De organisatie is gerechtigd degene die nog niet betaald heeft te vervangen door een betalende
deelnemer indien het maximale aantal inschrijvingen is bereikt
(22) De organisatie volgt de richtlijnen van de Franse overheid en het RIVM mbt Covid 19
(23) De organisatie behoudt zich het recht voor om de Thom Ventoux 2022 niet door te laten gaan als
de situatie rondom Covid 19 dat niet toelaat. Als organisatie staat de gezondheid van onze
deelnemers, begeleiders en supporters op nummer één.
(24) De organisatie behoudt zich het recht voor om afhankelijk van de Corona situatie het evenement
te annuleren op elk willekeurig moment.

