Spelregels Start2Bike
Welkom op start2Bike.nl (Start2Bike). Start2Bike is een handelsnaam van de Nederlandse Toer Fiets
Unie (NTFU). Het Start2Bike-programma en Start2Bike.nl zijn eigendom van de NTFU. Wanneer je je
inschrijft voor Start2Bike ga je akkoord met deze spelregels.

Strart2Bike trainingen
De NTFU organiseert 2 maal per jaar de Start2Bike-trainingen. De trainingen vinden plaats bij lokale
fietsverenigingen en/of fietsspeciaalzaken die zich hebben aangesloten bij de NTFU. De lokale
vereniging of fietsspeciaalzaak wordt startlocatie genoemd.
Iedere startlocatie zorgt ervoor dat er een of meerdere ervaren Start2Bike-instructeurs aanwezig zijn
om de Start2Bike-trainingen te begeleiden. Startlocaties kunnen trainingen aanbieden voor de
racefiets en/of de mountainbike. De deelnemer heeft, na inschrijving, contact met zowel de NTFU als
de instructeur(s) van de startlocatie.
De Start2Bike-trainingen bieden het volgende:
-

4 trainingen op een door de deelnemers gekozen startlocatie;
iedere training duurt circa 3 uur;
deelnemers werken aan hun basistechnieken en conditie;
tijdens de training wordt aan verschillende thema’s gewerkt conform het Start2Bikeprogramma;
tijdens de trainingen zijn deelnemers verzekerd tegen schade als gevolg van een valpartij of
ongeval;
deelnemers ontvangen nieuwsbrieven van de NTFU met aanvullende informatie en tips;
deelnemers ontvangen 2 edities van Fietssport Magazine.

De NTFU draagt zorg voor de financiële en administratieve afhandeling van de
deelnemersinschrijvingen.

Minimumleeftijd
Voor deelname aan het Start2Bike programma hanteert de NTFU een minimumleeftijd van 15 jaar.
Jongere fietsers kunnen slechts deelnemen wanneer zij hiervoor overleg voeren met en toestemming
krijgen van de desbetreffende startlocatie.

Betaalwijze
Bij inschrijving voor Start2Bike wordt het inschrijfgeld via iDeal voldaan. Zodra de NTFU het
inschrijfgeld heeft ontvangen is de inschrijving definitief.

Annuleren
Deelnemers kunnen hun inschrijving tot de aanvang van de eerste training annuleren. Restitutie is na
de start van de desbetreffende Start2Bike editie niet meer mogelijk.

Helmplicht
Deelnemers zijn verplicht een helm te dragen. Wanneer deelnemers geen helm kunnen of willen
dragen zullen zij door de startlocatie worden uitgesloten van de Start2Bike training. De NTFU
aanvaart geen aansprakelijkheid voor deelnemers die geen helm dragen.

Gedragscode
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 kunnen door de
NTFU of de Start2Bike instructeur worden uitgesloten van de desbetreffende en toekomstige edities
van Start2Bike. Deze deelnemers kunnen geen aanspraak maken op restitutie van inschrijfgeld.
Gedragscode mountainbike:
-

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.

Gezondheid
Deelnemers aan Start2Bike dragen de verantwoordelijkheid om de startlocatie goed te informeren
over gezondheidsproblemen en/of blessures die van invloed kunnen zijn op hun deelname. De
trainingen zijn intensief en vragen veel van je lijf. Bij twijfel adviseren wij je te overleggen met je
huisarts of medisch specialist.

Privacy
De NTFU gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in
overeenstemming met ons privacy beleid. Ons privacy beleid vindt je hier. Wij raden je aan om dit
privacy beleid aandachtig door te nemen zodat je volledig op de hoogte bent van de persoonsgegevens
die de NTFU verwerkt, waarom we dat doen en hoe we dat doen. Door je in te schrijven voor Start2Bike
ga je met de inhoud van het privacy beleid akkoord.

Vragen of klachten?
Indien je vragen of klachten hebt kun je deze sturen naar info@start2bike.nl. Voor vragen of klachten
over de bescherming van persoonsgegevens verwijzen we je naar de NTFU-regeling Rechten
Betrokkenen.

