DISCLAIMER
Ondergetekende verklaard dat door het deelnemen aan de “Energica Owners Meeting in Holland”
hij/zij de organisator en aan hem gelieerde (rechts)-personen/bedrijven niet aansprakelijk zal stellen voor
enige schade en/of letsel welke direct of indirect door deelname aan het event mogelijk zou kunnen
ontstaan.
Het event is een ontspannen samenkomen om elkaar te leren kennen/begroeten met aansluitend een toerrit
over de openbare weg.
Voorafgaand aan de toerrit komen we samen op verzorgingsplaats: “Den Ruygen Hoek Oost”.
Zowel op de verzorgingsplaats als tijdens de toerrit bevinden we ons op de openbare weg.
Alle normale verkeersregels zijn tijdens het event van toepassing.
We hebben geen verkeersregelaars, geen politiebegeleiding, en moeten ons aan alle normaal geldende
regels houden.
Haal elkaar tijdens de toerrit niet onnodig in.
We rijden NIET in konvooi en MOETEN stoppen voor rode verkeerslichten ook als dit onze groep opsplitst.
Als andere weggebruikers ons willen inhalen geef daar dan gelegenheid voor, sluit de groep niet hermetisch
af maar laat anderen tussen ons invoegen als daar behoefte aan is.
De maximale snelheid dient gerespecteerd te worden, beter rijden we iets langzamer. Hierdoor kunnen
achterblijvers eenvoudig bijtrekken zonder de maximale snelheid te moeten overschrijden.
Ook maakt dit het voor de fotograaf/filmer mogelijk om ons steeds voorbij te gaan zodat hij vóór de groep
positie in kan nemen. Beeldmateriaal kan later voor niet commercieel gebruik publiek gemaakt worden, als
je dat niet wilt kun je niet deelnemen.
De route is/wordt niet verkend, er kunnen omleidingen zijn, afsluitingen, slecht onderhouden stukken
wegdek, politiecontroles, snelheidscontroles en mogelijk zelfs stukken wegdek met grind, landbouwgrond
of olie erop. Rij alert, defensief en veilig.
De toerrit is 95km lang waarvan 7km snelweg, blijf op de snelweg op de meest rechter baan. Onderweg is
er een lunch-stop voor eigen rekening. Laden kan pas weer aan het eind. Zorg dat je voldoende lading hebt
voor vertrek.
De CCS laadlocaties “Den Ruygen Hoek" Oost en West zijn erg druk bezocht. Aan de ander kant van de
snelweg zijn ook nog 8 CCS punten aanwezig. Als je daar op weg naar huis langskomt kun je ook daar
laden, zo verspreiden we de laadpiek.
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