
 
 
 
 
 
Organisatie: TOERCLUB WAGENINGEN 

Naam: Frank Fiselier 

Adres: Julianastraat 76 

Postcode:  6707 DH 

Woonplaats: WAGENINGEN 

Contactpersoon: Frank Fiselier 

E-mailadres: TCW@FISHMILL.NL 

Telefoonnummer:  

Telefoonnummer mobiel: 06 – 145 29 445 

Naam evenement: Jan Janssen Classic / Hel van Ede-Wageningen  2020 

Korte omschrijving evenement:  Toerfietstocht over de weg / geasfalteerde fietspaden 
De MTB-tocht komt niet over NPUH-terrein. 

Locatie evenement: 
Indien van toepassing; voeg een kaart 
met routes toe 

Zie bijgesloten routeboek 

Datum evenement: 20-juni-2020 

Tijdstip aanvang evenement: 7:00 uur tm 13:00 uur 

Bewegwijzering: 
Hoe wordt de route aangegeven? 
Wat wordt gebruikt als routemarkering? 

Middels routepijlen 

Tijdstip aanvang opbouw: 19-jun-2020 14:00 uur 

Tijdstip afronding afbouw: 20-jun-2020 18:00 uur 

Vinden er op andere dagen 
activiteiten plaats? 

nee 

Aantal deelnemers: Ca 1000 op Lus West 

Geschat aantal bezoekers: nvt 

Bijdrage per deelnemer: €  

 
 
 
 
 
 
 

Aanvraag gebruiksovereenkomst Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

Evt aanvullende opmerkingen / maatregelen: 
 
Alleen recreatief gebruik van bestaande wegen en fietspaden. 
Geen MTB-ers  
Geen wedstrijd 
 
Gezien uiterst beperkte gebruik van de NP-terreinen (bestaande wegen) graag consideratie 
vwb de gebruiksvergoeding. 



Standaard voorwaarden gebruiksovereenkomst Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
 
 
De standaard voorwaarden zijn:  
  

1. De overeenkomst geldt alleen voor de aan de voorzijde genoemde terreinen en locaties zoals 
aangegeven op bijgevoegde kaart. 

 
2. De gebruiksovereenkomst is pas geldig indien een getekend exemplaar van de 

gebruiksovereenkomst in bezit is van het Gebruikersloket.  
 

3. Activiteiten geschieden geheel voor eigen risico. De desbetreffende terreineigenaar kan derhalve 
nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade voortvloeiende uit deze overeenkomst. 

 
4. Alle schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze gebruiksovereenkomst 

zal op de gebruiker worden verhaald. 
 
5. De toegang tot de terreinen is verboden tussen zonsondergang en zonsopgang. De gebruikers 

hebben alleen toegang op de paden en veroorzaken geen overlast aan andere bezoekers. 
 

6. Er wordt geen toestemming verleend voor aan- en afvoer anders dan te voet. 
 

7. Bij evenementen die overlast kunnen opleveren, dan wel waarbij gevaar kan ontstaan voor 
deelnemers en/of derden, dienen voorzieningen te worden getroffen om overlast en/of incidenten te 
voorkomen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen c.q. verkrijgen van alle overige 
noodzakelijke vergunningen, waaronder een evenementenvergunning. 

 
8. In het terrein mogen geen vlaggen, spandoeken of reclameborden worden geplaatst en mag geen 

geluidsinstallatie en/of startpistool worden gebruikt, tenzij dit expliciet in een gebruiksovereenkomst 
is vermeld.  

 
9. Indien routemarkeringen worden gebruikt, moeten de markeringen en de wijze van bevestiging 

overlegd worden met de terreineigenaar. 
 

10. Routemarkeringen, afval, e.d., dienen binnen 24 uur na de activiteit te zijn verwijderd. Indien ruiming 
niet naar genoegen is van de terreineigenaar, zal dit door de terreineigenaar op kosten van de 
gebruiker worden gedaan. 

 
11. De wederpartij dient op eerste verzoek en terstond deze overeenkomst aan daartoe bevoegde 

personen te tonen.  
 

12. De terreineigenaar behoudt zich het recht voor de activiteiten te beëindigen, indien niet voldaan 
wordt aan bovenstaande voorwaarden of wanneer de activiteiten niet overeenkomen met die 
waarvoor gebruiksovereenkomst is verleend. 

 
13. De terreineigenaar behoudt zich het recht om aanvullende voorwaarden te stellen aan de 

gebruiksovereenkomst. Deze aanvullende voorwaarden staan vermeld in de gebruiksovereenkomst 
en vormen samen met de standaard voorwaarden één geheel. 

 


