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Algemeen 

1. Ploegen en deelnemers die zich inschrijven voor de Stofwisseltour gaan akkoord met 
dit Inschrijvingsreglement. 

2. Bij feitelijke deelname aan de Stofwisseltour gaan ploegen en deelnemers akkoord 
met het Wedstrijdreglement. 

3. In alle gevallen waarin dit Inschrijvingsreglement niet voorziet, beslist de 
Organisatiecommissie Stofwisseltour of de door haar daartoe aangewezen personen. 

4. De Organisatiecommissie Stofwisseltour behoudt zich het recht voor om bij 
onvoorziene omstandigheden incidenteel af te wijken van dit Inschrijvingsreglement. 

 
Inschrijving  

5. Ploegleiders kunnen ploegen inschrijven voor de Stofwisseltour via 
www.Stofwisseltour.nl.  

6. Een ploegleider kan meerdere ploegen inschrijven. 
7. Een Stofwisseltourploeg bestaat uit maximaal 10 fietsers 
8. Na de online inschrijving dient elke ploeg het inschrijfformulier volledig ingevuld en 

ondertekend in te leveren bij de Organisatiecommissie Stofwisseltour 
9. Ploegen kunnen zich inschrijven voor de Stofwisseltour. 

a. Inschrijven is in elk geval mogelijk tijdens de inschrijfperiode. 
b. Inschrijven is mogelijk na de inschrijfperiode, met beperkingen ten aanzien 

van shirtsponsoring (zie artikel 16) 
 
Financiële verplichtingen 

10. Voor de Stofwisseltour wordt geen inschrijfgeld gerekend. Wel wordt een bijdrage 
aan het fietsshirt gevraagd. 

11. Indien een deelnemer een extra fietsshirt wenst, dan zal deze tegen kostprijs 
toegezonden worden.  

 
Sponsor uitdaging 

12. Wij dagen iedere deelnemer uit om  minimaal 250 euro aan sponsorgeld bijeen te 
brengen. Uit eerdere evenementen is gebleken dat de deelnemers gemiddeld tussen de 
150 en 400 euro aan sponsorgeld ophalen. 

13. Het bijeengebrachte sponsorgeld wordt gebruikt om de directe kosten te dekken en 
voor financiering van onderzoek naar stofwisselingsziekten. De organisatie streeft 
naar het dekken van directe kosten via de hoofdsponsors. De organisatie keert geen 
salarissen of vrijwilligersvergoeding uit. 

14. Teams mogen hun eigen shirtsponsors aanleveren. De voorwaarden hiertoe zijn in het 
Sponsorpakket opgenomen. 

15. De Stofwisseltour biedt de mogelijkheid een bedrijfsteam in te schrijven. De 
voorwaarden hiertoe zijn in het Sponsorpakket opgenomen.  

16. De Organisatiecommissie Stofwisseltour houdt zich het recht voor om niet-
overeengekomen sponsoruitingen te verbieden. Dit geldt zowel vóór als tijdens de 
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race en tijdens de prijsuitreiking. Indien een fietser of team weigert betreffende 
sponsoruiting te verwijderen of onzichtbaar te maken, kan uitsluiting volgen. 

17. Bij annulering van de race kan door de deelnemer of deelnemende ploeg geen 
aanspraak worden gemaakt op restitutie van het bijeen gebracht sponsorgeld. 

 
Afmelden 

18. Ploegen dienen zich zo snel mogelijk af te melden indien ze niet wensen deel te 
nemen aan de Stofwisseltour. 

19. Afmelden van een aangemelde ploeg moet bij de Organisatiecommissie 
Stofwisseltour 

20. Bij afmelding door de deelnemer of deelnemende ploeg kan geen aanspraak worden 
gemaakt op restitutie van het bijeen gebrachte sponsorgeld. 

 
Service 

21. Teams dienen zich te laten begeleiden door een of meer eigen volgauto's. De 
teambegeleider(s) zorgen voor de catering en  bagagevervoer op en tussen de 
stofwisselingspunten.  

 


