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Algemeen
De NTFU is initiator en eigenaar van het Start2Bike
programma. Zij heeft de volgende regels
vastgesteld voor locaties aan Start2Bike. Indien
onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één
of meerdere spelregels, dan geeft de NTFU
uitsluitsel.

6)

De Start2Bike locatie zorgt op haar beurt voor:
1)

2)
Deze spelregels gaan in vanaf het moment dat een
locatie zich aanmeld voor Start2Bike en gelden
voor de gehele looptijd van de desbetreffende
Start2Bike editie.
De NTFU legt van haar Start2Bike locaties en
deelnemers in het kader van haar dienstverlening
gegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt
voor het onderhouden van contacten en
administratieve afhandeling van het Start2Bike
programma.
Inschrijvingen
De NTFU draagt zorg voor de financiële en
administratieve afhandeling van de
deelnemersinschrijvingen.

Landelijke communicatie van het
Start2Bike programma via NTFU-kanalen
en die van partners.
Gratis opleidingsdag voor Start2Bike
trainers
Gratis helpdesk.

Regionale en lokale promotie van de
Start2Bike trainingen en werven van
deelnemers.
Minimaal één trainer per maximaal 8
deelnemers.

Training
De Start2Bike training kan doorgang vinden bij
minimaal 5 deelnemers. Bij minder deelnemers
worden de trainingen in overleg met de NTFU
geannuleerd en wordt er naar een alternatief voor
deelnemers gezocht.
Start2Bike locaties zonder opgeleide trainer of zij
die voor het eerst een Start2Bike training
verzorgen, zijn verplicht deel te nemen aan de
gratis Start2Bike trainersdag.
Deelnemers zijn verplicht een helm te dragen.
Wanneer deelnemers geen helm kunnen of willen
dragen, weigert de locatie hen van deelname.

Deelnemers mogen pas starten met de Start2Bike
trainingen wanneer zij de betaling via iDeal
voldaan hebben en voor de locatie zichtbaar zijn
op de persoonlijke webpagina. Wanneer dit niet
het geval is, weigert de locatie de deelnemer van
deelname.

De deelnemer houdt zich aan de door NTFU
opgestelde gedragscode voor mountainbike en/of
racefiets. Deelnemers die zich niet of onvoldoende
houden aan deze gedragscodes worden door de
locatie geweigerd van verdere deelname.

Levering producten/diensten

Gedragscode mountainbike:

De NTFU verplicht zich tot het leveren van de
volgende diensten aan de Start2Bike locatie:
1) Financiële en administratieve
deelnemersadministratie.
2) Fietsschadeverzekering voor deelnemers
en aansprakelijkheidsverzekering locaties.
3) Levering van online en offline
communicatiemiddelen die de locatie kan
gebruiken voor deelnemerswerving.

-

fiets alleen waar het is toegestaan;
respecteer de natuur, plant en dier;
fiets in kleine groepjes;
waarschuw andere recreanten tijdig en
vriendelijk;
benader andere recreanten en drukke
locatie stapvoets;
voorkom onnodig remmen, spaar de
ondergrond;
maak geen onnodig lawaai;
en laat geen afval achter.

Gedragscode racefiets:
-

houd je aan de verkeersregels;
houd zichtbaar rekening met anderen in
het verkeer;
gebruik een fietsbel;
geef tijdig aan welke richting je gaat
volgen;
blijf beleefd tegen andere weggebruikers;
rijd altijd op het aangegeven fietspad;
passeer een fietser of wandelaar op
gepaste snelheid;
volg aanwijzingen van politie en/of
verkeersregelaars;
en gooi afval in een afvalbak.

