
Toerreglement brommers 
  

De leiding van een rit ligt bij de organiserende leden.  

Het niet opvolgen van dit reglement kan uitsluiting en of schorsing tot gevolg hebben. 

Deelname is geheel voor eigen risico. Motor en Brommerclub "De loi ", noch de 

organiserende leden zijn aansprakelijk voor directe schade en of gevolgschade. 

 

Gastrijders behoren zich te melden in gezelschap van het MCBC lid dat hun uitgenodigd 

heeft bij de organisatie voor vertrek. 

 

1. Voor vertrek, zorg dat de bromfiets in orde is, dat de papieren {kenteken + groene kaart 

rijbewijs of brommercertificaat} in orde zijn en zorg dat je genoeg benzine hebt. 

 

2. In principe vertrekken we stipt op de afgesproken tijd, kun je dat om welke reden dan ook 

niet halen, laat dan even wat weten zodat er rekening mee gehouden kan worden. 

 

3. De eerste en laatste rijder zijn kenbaar door de oranje veiligheidsvestjes, die zijn 

verantwoordelijk dat de groep bij elkaar blijft bij kruisingen en verkeerslichten 

 

4. Informatie over de rit kun je vinden op onze website: mcbcdeloi.nl 

 

5. Bij calamiteiten regelen de uitzetters de coordinatie. 

 

6. Het is niet geoorloofd onderweg de groep te verlaten. Samen uit, samen thuis. 

 

 

DENK BIJ HET RIJDEN AAN HET VOLGENDE: 

 

➢ Nooit blindelings achter je voorganger aanrijden, ook die kan een fout maken, 

Zorg voor voldoende afstand 

 

➢ Vermijd inhalen onderling blijf zoveel mogelijk op je ingenomen plaats rijden 

 

➢ Mensen die niet snel willen en/of kunnen rijden behoren vooraan in de groep te rijden 

zo is door de voorste rijder het tempo ook goed aan te geven RIJD JE EIGEN 

TEMPO!!!!!!!! 

 

➢ Omdat we ook vaker in Duitsland rijden achten we het veiliger om op de hoofdwegen 

zeker achter elkaar te rijden om het overige verkeer zo min mogelijk te hinderen 

 

➢ Als de organisatie je aanspreekt tijdens de rit, neem dit dan sportief op en 

volg de aanwijzingen dan op. 

 

 

 

Verder wensen we jullie nog vele fijne en veilige ritten 

http://www.mcenbcdeloi.nl/

