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Reglement MegaRun  

  

Artikel 1. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 475,- voor een team (1 auto inclusief 2 personen). 
Een extra deelnemer/teamlid kost € 59,- per persoon. Een team mag uit maximaal 5 personen bestaan. 
Inschrijven kan online via de website www.megarun.nl. 
 
Artikel 2. 
De MegaRun vindt plaats van 6 juni t/m 10 september 2021. 
Op 5 september vindt de verplichte keuring plaats van de deelnemende auto’s.  
 
Artikel 3. 
De inschrijving is definitief als alle gevraagde gegevens van de deelnemers en voertuiggegevens compleet zijn 
aangeleverd en de betaling is voldaan. 
 
Artikel 4. 
Wijzingen in de samenstelling van het team kan tot maximaal 6 weken voor aanvang evenement en alleen met 
schriftelijke toestemming van de organisatie van de MegaRun. 
 
Artikel 5. 
Elke deelnemer gaat akkoord met dit reglement. De hoofdboeker is verantwoordelijk om elk teamlid te 
informeren over dit reglement. Alle deelnemers zullen dit reglement ook moeten ondertekenen en op sturen 
via de mail of post naar de MegaRun. 
 
Artikel 6.  
Na inschrijving ontvangt de teamleider een schrijven waarin vragen staan vermeld over o.a. het deelnemende 
voertuig. De gevraagde voertuiggegevens dienen uiterlijk 1 augustus aan de organisatie te zijn doorgegeven. 
Mochten de gegevens niet 1 augustus bij de organisatie bekend zijn gemaakt dan heeft de organisatie het recht 
de inschrijving te laten vervallen en in dat geval wordt er geen inschrijfgeld gerestitueerd. 
 
Artikel 7. 
Wijzigingen van voertuigen is mogelijk, mits met schriftelijke toestemming van de organisatie en uiterlijk voor 
1 augustus.   
 
Artikel 8. 
Startbewijs is niet overdraagbaar, je kan het startbewijs niet doorverkopen aan een ander team/persoon. Bij 
annulering wordt er geen inschrijfgeld gerestitueerd. Een annuleringsverzekering betaalt vaak wel uit bij een 
geldige reden. De Megarun is echter niet aansprakelijk bij het niet uitkeren bij een bepaalde 
annuleringsverzekering.  
 
Artikel 9. 
Mocht gedurende de MegaRun het evenement onverhoopt door overmacht (calamiteiten/ernstige ongeval etc.) 
gestaakt worden dan is er geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het betaalde inschrijfgeld. Als door 
overmacht de MegaRun voor de start wordt geannuleerd betaalt de MegaRun 40 % van het inschrijfgeld uit. 
 
Artikel 10. 
De MegaRun is een tourrit. Het gaat absoluut niet om snelheid of tijd. De deelnemende auto’s mogen geen 
uitingen/stickers hebben van een race/rally waardoor men een verkeerd beeld kan krijgen van de MegaRun. 
 
Artikel 11. 
Aan de MegaRun mag alleen worden deelgenomen met APK goedgekeurde auto’s (minimaal tot 27 september 
2021). Het voertuig dient aan alle geldende wettelijke regels te voldoen.  
Alle voertuigen dienen minimaal WA verzekerd te zijn en te zijn voorzien van een 
aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuig. 
Het voertuig mag niet zijn voorzien van uitstekende delen die verder dan 10 cm buiten de auto steken. Ook 

zijn gevaarlijke/scherpe accessoires op/aan de auto niet toegestaan die bij een eventuele aanrijding iemand 

extra zouden kunnen verwonden. Het niet voldoen aan alle wettelijke eisen van het voertuig is voor eigen 

verantwoordelijkheid van de deelnemers. De organisatie van de MegaRun kan hiervoor nooit 

aansprakelijk/verantwoordelijk worden gesteld. Als de auto waarin wordt deelgenomen niet aan de wettelijke 

eisen voldoet en/of niet aan bovenstaande eisen, dan heeft de organisatie het recht om deelname te weigeren 

voor aanvang van het evenement of tijdens het evenement. In dat geval wordt er dan geen inschrijfgeld 

gerestitueerd.   
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Artikel 12.  
De organisatie van de MegaRun is nooit en te nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de technische 
staat van het voertuig zoals deze gelden volgens de wet in elk land waar de MegaRun doorheen rijdt.   
 
Artikel 13. 
Deelnemer is verplicht zijn/haar verzekeraar waarbij de autoverzekering is afgesloten schriftelijk op de hoogte 

te stellen van deelname aan de MegaRun en dit door de verzekeraar schriftelijk te laten bevestigen. Op 

verzoek van de organisatie moet een schriftelijk bewijs getoond kunnen worden waaruit blijkt dat de 

verzekeraar instemt met deelname aan het evenement. Indien dit niet kan worden getoond heeft de 

organisatie het recht om deelname te weigeren. In dat geval wordt er dan geen inschrijfgeld gerestitueerd.   

Artikel 14. 
Aanhangwagens (dus ook caravans/vouwwagens etc) zijn niet toegestaan. 
 
Artikel 15. 
Bij de keuring/inchecken op 5 september ontvangt elk team 2 deurstickers en een rallyschildje. De deurstickers 
(met deelnemersnummer) zijn verplicht om beiden voordeuren te plakken. Het is verplicht om een ruimte van 
45 x 45 cm hiervoor vrij te houden bij het pimpen van de auto. Het startnummer dient ten alle tijden goed 
leesbaar te zijn. Het rallyschildje kan op de bumper gemonteerd worden. 
 

Artikel 16. 
Verplicht in de auto zijn: gevaren driehoek, EHBO-set, veiligheidsvestjes (minimaal 1 per inzittende). 

Daarnaast de wettelijk voorgeschreven uitrusting die verplicht zijn in de landen die in de route zijn 

opgenomen. 

Artikel 17. 

• Voor € 59,- per persoon kan er een campingpas voor op de MegaRun camping geboekt worden. 

• De campingpas is geldig voor alle campings die tijdens de tour vanaf 6 september tot 10 september 
worden aangeboden.  

• De afmeting van 1 campingplaats is maximaal 30 vierkante meter (dit is de totale ruimte voor de auto 
inclusief tent(en)). 

• Na 0.00 dient de camping volledig stil te zijn; geen muziek, aggregaten, luid gepraat, draaiende 
motoren, toeters & bellen, etc. 

• CLAXONEREN IS OP DE CAMPINGS VANAF 21.00 UUR STRENGSTE VERBODEN (uitgezonderd als 
organisatie er voor een bepaald tijdstip toestemming voor geeft. 

• Vuurwerk, barbecue op kolen, drones, open vuur (vuurkorven), drugs, crossmotoren/ 
scooters/brommers/motoren of andere motorrijtuigen (behalve de deelnemende voertuigen) zijn 
verboden. Bij overtreding vindt onmiddellijke uitsluiting van het evenement plaats en dient het 
terrein te worden verlaten. 

• Na 23.00 uur is er geen toegang meer tot de camping. 

• Het is niet toegestaan om de camping voor 8.00 uur te verlaten. 

• Op de camping mag er alleen stapvoets worden gereden, hard rijden, slippen, spinnen is absoluut niet 
toegestaan. 

• Iedereen dient hun eigen afval op te ruimen, afvalzakken kunnen kosteloos bij de organisatie worden 
opgehaald. Het is ten strengste verboden om afval achter te laten. 

• Instructies van organisatie, crew, medewerkers en/of beveiligers die actief zijn namens de  MegaRun 

dienen altijd (zonder discussies) te worden opgevolgd.  

• Overlast veroorzaken (voor mededeelnemers/buurtbewoners) in breedste zin van het woord is 

verboden.  

Indien men niet aan deze regels houdt, dan volgt onmiddellijke verwijdering van de MegaRun camping en 

totale uitsluiting van het evenement.  

Artikel 18. 
Wij adviseren om een goede een reis- en ongevallen & annuleringsverzekering af te sluiten welke voldoende 
dekking geeft bij eventuele calamiteiten, waaronder repatriëring van het voertuig. Indien een dergelijke 
verzekering eventuele schade niet dekt kan de organisatie hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld. 
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Artikel 19. 
Bij uitvallen, aanrijding, ongeval en/of andere calamiteiten dient de organisatie van de MegaRun zo spoedig 
mogelijk telefonisch op de hoogte te worden gebracht.  
Kosten gerelateerd aan pech onderweg, uitvallen, ongevallen etc. zijn nooit verhaalbaar op de organisatie.  De 
organisatie van het evenement verleent geen hulp bij pech of ongeval en kan daarvoor ook nooit 
verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld.  
 
 
Artikel 20. 
De organisatie van de MegaRun is te alle tijde gerechtigd om het (entertainment) programma te wijzigen. 
 
Artikel 21. 

• Iedere deelnemer dient zich te houden aan de geldende verkeerregels. 

• Onverantwoord asociaal rijgedrag is absoluut verboden. 

• Het is niet toegestaan om gedurende de MegaRun alcohol te drinken in de auto. (Let op; er vinden 
vaak alcohol controles, ook steekproefsgewijs, door de organisatie plaats).   

• Alle deelnemers dienen gedurende de MegaRun in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart en 
deze bij zich te hebben. 

• Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar. Bestuurders dienen minimaal 2 jaar in het bezit te zijn van 
een rijbewijs. 

• De organisatie is gerechtigd om de route/finishlocaties bij overmacht te wijzigen.  

• De organisatie heeft geen verzekering afgesloten waarop deelnemers een beroep kunnen doen. 

• Alle deelnemers geven de organisatie akkoord voor het maken en publiceren van foto’s/beelden. 

• De MegaRun is niet aansprakelijk voor vandalisme/rellen/terrorisme/natuurgeweld etc gedurende het 

gehele het evenement. 

Indien een deelnemer/team zich niet houdt aan dit reglement dan kan dit leiden tot directe uitsluiting van de 
MegaRun. 
 
Artikel 22. 
Elke deelnemer doet afstand van elk beroep op gerechtelijke instanties tegen de organisatie van de MegaRun 

en alle aan haar gelieerde personen en ondernemingen.  

Artikel 23. 
Mocht het evenement als gevolg van overmacht, pandemie of een andere aannemelijke reden, voor de start 

door de organisatie worden afgelast, dan wordt deze verplaatst naar een nieuwe datum. Inschrijvingen blijven 

geldig. Als een team verhinderd is op de nieuwe datum dan wordt het inschrijfgeld volledig teruggestort. 

 

Ik heb dit reglement goed gelezen en ben mij volledig bewust van de inhoud en ik ga akkoord met dit 

reglement.   

  

  

  

  

Volledige naam:  __________________________________________________  

  

  

  

  

Datum: ______________    Handtekening:______________________________ 


