VOORWAARDEN DEELNAME REGIOROUTES
Routebureau Nederland
Routebureau Nederland (hierna te noemen ‘RBN’) is gevestigd in Nederweert en ingeschreven bij de KvK
onder dossiernummer 09188179. RBN ontwikkelt, promoot en presenteert fiets- en wandelroutes in
opdracht van klanten en op eigen initiatief.
Regioroutes
Een Regioroute is een door RBN ontwikkelde fietsroute waaraan meerdere deelnemers zijn gekoppeld.
Het betreft altijd een rondrit. Een Regioroute wordt gepubliceerd in de vorm van drukwerk en via
internet.
Deelnemers
Deelnemers aan een Regioroute zijn altijd bedrijven of organisaties met een toegevoegde waarde voor
recreatieve fietsers. Bijvoorbeeld: horecagelegenheden, verblijfsaccommodaties, bezoekerscentra, musea
en fietsverhuurbedrijven.
Materiaal aanleveren
Deelnemers worden in de brochure vermeld met naam, adres, telefoonnummer, website, beschrijving en
foto. Ook kan worden vermeld of de deelnemer beschikt over een oplaadpunt voor elektrische fietsen en
wordt de ligging/bereikbaarheid ten opzichte van de fietsroute beschreven. Deelnemers dienen hun
gegevens bij voorkeur digitaal per e-mail aan te leveren door middel van het daarvoor bestemde
bevestigingsformulier. De foto dient te worden aangeleverd op een resolutie van minimaal 300 dpi.
Wanneer de resolutie lager is, staat RBN niet garant voor de kwaliteit van het gedrukte eindresultaat.
Wanneer een deelnemer niet tijdig of helemaal geen foto aanlevert, zal een standaardfoto worden
gebruikt. Hiervoor wordt € 5,- ex btw in rekening gebracht.
Starten en pauzeren
Deelnemers kunnen worden vermeld als ‘start-/pauzeplaats’, alleen ‘startplaats’ of alleen ‘pauzeplaats’.
RBN streeft ernaar dat alle deelnemers direct aan de route komen te liggen. Wanneer dit om wat voor
reden dan ook niet mogelijk of wenselijk is dan wordt dit overlegd met de betreffende deelnemer,
behalve bij deelnemers die als alleen ‘startplaats’ willen worden vermeld. Wanneer een deelnemer niet
direct aan de route komt te liggen, zal het traject tussen de locatie van de betreffende deelnemer en het
punt waarop de Regioroute wordt verlaten/opgepakt worden beschreven in de brochure.
Drukwerk en proeven
Van elke Regioroute produceert RBN een fullcolour brochure op A3-formaat, gevouwen naar een
handzaam formaat. De minimale oplage wordt vooraf aan de deelnemers kenbaar gemaakt. De oplage
kan zonder overleg met de deelnemers worden verhoogd. Verlaging van de oplage gebeurt alleen in
overleg met de deelnemers. Voordat de brochures worden gedrukt, ontvangen de deelnemers per e-mail
een digitale proef (pdf) ter controle van hun gegevens. Deelnemers dienen binnen de aangegeven termijn
per e-mail of schriftelijk te laten weten of zij akkoord gaan met het resultaat. Indien er correcties zijn,
volgt een tweede digitale proef ter controle van de correcties.
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Verspreiding van het drukwerk
Verspreiding van de brochures onder de doelgroep fietsliefhebbers gebeurt in de eerste plaats door de
deelnemers. Elke deelnemer ontvangt daartoe een vooraf kenbaar gemaakt aantal exemplaren.
Deelnemers mogen de brochures gratis aan hun gasten/klanten verstrekken of verkopen voor het bedrag
dat op de brochure staat vermeld. Daarnaast is het mogelijk dat andere niet-deelnemende partijen, zoals
een bezoekerscentrum of VVV-vestiging in de regio, de brochures verspreiden.
Gewijzigde herdruk
Deelname aan een Regioroute is éénmalig. Afhankelijk van de doorloopsnelheid van het
brochuremateriaal en eventuele wijzigingen in de route, kan RBN op enig moment besluiten een
gewijzigde herdruk uit te brengen. Deelnemers krijgen dan wederom de mogelijkheid zich hiervoor aan te
melden.
Bijbestellen brochures
Het bijbestellen van de brochures als ongewijzigde herdruk is mogelijk mits er geen gewijzigde druk
noodzakelijk is. RBN bepaalt het moment tot waarop brochures ongewijzigd kunnen worden bijbesteld.
Online
De Regioroutes verschijnen ook online op de website van RBN: www.fietsenwandelweb.nl. Hier zijn de
routes gratis te printen en te downloaden voor GPS-navigatie. Door verschillende
samenwerkingsverbanden verschijnen de Regioroutes automatisch ook op diverse ander websites.
Routeontwikkeling
In verband met de gebruiksvriendelijkheid voor de recreatieve fietser maakt RBN bij het ontwikkelen van
routes daar waar mogelijk gebruik van bestaande markeringen. Het resultaat is altijd een unieke route.
Routeontwikkeling omvat: gebiedsinventarisatie, inventarisatie ‘points of interest’, route uitzetten,
controleren en beschrijven.
Betaling
Voor deelname aan een Regioroute wordt éénmalig een bedrag in rekening gebracht. Deelnemers
ontvangen hun factuur na of tegelijk met de levering van het drukwerk. De betalingstermijn bedraagt 14
dagen.
Uitsluiting
RBN behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een aanmelding te weigeren of een reeds
aangemelde deelnemer uit te sluiten.
Disclaimer
1. De routes van RBN worden met de meeste zorg samengesteld. Voor schade als gevolg van eventuele
onjuistheden in het drukwerk of online aanvaardt RBN geen aansprakelijkheid.
2. Het fietsen van een route geschiedt geheel op eigen risico. Voor schade die optreedt tijdens het
afleggen van een door RBN ontwikkelde route aanvaardt RBN geen aansprakelijkheid.
Algemene Voorwaarden Adverteerders
Aanvullend op de Voorwaarden Deelname Regioroutes gelden de Algemene Voorwaarden Adverteerders.
Deelnemers wordt verzocht hier kennis van te nemen.
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