
 
 

 
 
 Belangrijke bepalingen die worden opgenomen in het reglement van de 

Desert Experience 2024 
 
a De Desert Experience wordt georganiseerd door de Automobiel Sport Vereniging Hellendoorn 

(ASVH). Het bestuur heeft voor de organisatie een Organisatie Comité benoemd. 
 Deelnemers dienen de organisatie te vrijwaren voor aansprakelijkheid door ondertekening 

van een vrijwaringsclausule bij de documentencontrole. 
 
b De Desert Experience is een toertocht over openbare wegen in Marokko. Deelnemers dienen 

zich te houden aan de verkeersregels en kunnen gediskwalificeerd worden bij door de 
organisatie geconstateerde overtredingen.  

 
c De route kan door middel van waypoints en bol-pijl situaties worden aangegeven, alsmede 

met kaartlees systemen zoals een ingetekende lijn. Langs deze route bevinden zich objecten 
waarvan een foto in willekeurige volgorde is afgebeeld in het routeboek. Aan de hand van de 

 Indien 
en/of excursies in de route opgenomen. 

 
d Het deelnemersaantal is voorlopig gelimiteerd op 20 equipes; dit op grond van het aantal 

beschikbare . 
 
e Inschrijvingen zijn definitief nadat het volledige inschrijfgeld van een equipe is ontvangen op 

de bankrekening van de organisatie NL81 INGB 0003 6221 91. De start volgorde zal 
worden bepaald aan de hand van het definitief aanmelden van een equipe. Bij annulering zal 
slechts retournering van het inschrijfgeld plaatsvinden als een equipe van de wachtlijst de 
vrijgevallen plaats wil innemen. Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen. 

 
f Het in 1.615 per persoon en hier zijn de overnachtingen met ontbijt en 

daaraan voorafgaand een diner bij inbegrepen.  
Kosten voor vliegreizen naar de startlocatie en vanaf de finishlocatie komen voor eigen 
rekening van het equipe, alsmede de kosten van extra overnachtingen. 
De overige kosten, waaronder de niet genoemde reiskosten, zoals brandstof, verzekeringen, 
vertering onderweg, tolgelden, parkeergelden, reisdocumenten en vereiste Corona test zijn 
voor eigen rekening.  
Ook kosten voortvloeiend uit onvoorziene gebeurtenissen of overheidsmaatregelen komen 
voor eigen rekening van het equipe. 

 
g Een equipe dient te bestaan uit twee bestuurders welke in het bezit zijn van een rijbewijs en 

paspoort die bij vertrek nog 3 maanden geldig zijn en die moeten worden getoond bij de 
documentencontrole. Daar dienen alle equipeleden dienen zich te melden voor het tekenen 
van de vrijwaringsclausule. 

 
h Gezien er in een woestijnachtige omgeving wordt gereden wordt aanbevolen ter plekke een 

auto te huren. De auto waarmee wordt deelgenomen dient in goede staat te verkeren en 
moet, indien nodig, een APK goedkeuring hebben. Voorafgaand aan de start dient de 
deelnemende auto voor een veiligheidskeuring te worden aangeboden, waar ook 
kentekenbewijs en verzekeringsbewijs worden gecontroleerd.  
Daar zal ook worden gecontroleerd of de verplichte reclame van sponsoren is aangebracht. 

 
i Om de deelnemers te kunnen volgen dient een door de organisatie aangegeven App te 

worden geïnstalleerd op de mobiele telefoon van alle equipe leden. Het equipe is er voor 
verantwoordelijk dat de toestellen gedurende de hele etappe zijn te volgen.  

 
j Voor de communicatie met de deelnemers zal de organisatie gebruik maken van de 

gegevens die op het inschrijfformulier zijn vermeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een 
Satelliettelefoon of van een Marokkaans telefoonnummer moet het nummer worden 
doorgegeven aan de organisatie. 

  
 
 
 


