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De club bestaat enkel uit Landrover eigenaars en sympathisanten.
Aan evenementen kan enkel met Landrovers deelgenomen worden, het bestuur kan hiervoor
uitzonderingen maken.
Om lid te worden stem ik in met het huishoudelijk regelement en de statuten van
Landroverlimburg VZW.
Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op.
Bij routes mag enkel gebruik gemaakt worden van bestaande routes waar 4x4 rijden toegestaan
en mogelijk is. Hierbij mogen geen eigen routes gecreëerd worden door van de bestaande routes
af te wijken. Ook het rijden over wegbermen is verboden.
Respecteer NATUUR en MILIEU.
Wees voorzichtig met wild en jongen en alle andere dieren in het wild en langs routes.
Voorkom schade aan gewassen.
Let op voor brandgevaar.
Laat geen vuil achter in de natuur, deponeer deze op de voorziene plaatsen of neem dit terug
mee.
Zorg ervoor dat de wagen lekvrij is van zowel oliën, brandstoffen, vloeistoffen, vetresten,…
Bij reparaties ten velde gelieve deze bij voorkeur op een vloeistofdichte ondergrond te doen of
voldoende maatregelen te nemen om de natuur en andermans eigendommen niet te
beschadigen.
Respecteer de rechten van derden.
Open geen hekken e.d. die kennelijk tot doel hebben om passanten te weren.
Respecteer de verkeersregels en andere weggebruikers.
Geef geen aanleiding tot overlast aan; fietsers, wandelaars, ruiters, boeren en voertuigen van
plaatselijke bewoners. Geef indien mogelijk deze personen en voertuigen extra ruimte en matig
uw snelheid. Een vriendelijke groet tijdens passeren doet veel goed.
Voorkom onnodige stofwolken, opspattend water of modder en veroorzaak geen geluidsoverlast.
Zorg dat vuile banden geen overlast bezorgen aan overige weggebruikers en zorg dat
nummerplaten en verlichting steeds zichtbaar blijven na het verlaten van een terrein.
Rijden onder invloed is ten strengste verboden, ook op privé terreinen.
Indien men een opdracht aanneemt, zal men deze zorgvuldig uitvoeren.
Elk lid heeft de plicht om het bestuur in te lichten ivm verandering van contactgegevens zoals
adreswijzigingen,…
Elk betalend lid heeft toegang tot de website van landroverlimburg VZW en is in de mogelijkheid
om zich in te schrijven op evenementen van de VZW. Door inschrijving gaat men akkoord met het
evenement en dient onmiddellijk de betaling uitgevoerd te worden via de bank indien er
betalingen gewenst zijn. Als de betaling niet binnen de vastgestelde termijn gebeurd is zal de
inschrijving door de organisatie geannuleerd worden en zal deze plaats vrij komen voor andere
clubleden die eventueel nog op de wachtlijst staan.
Terugbetaling van een evenement door annulatie van een lid: landroverlimburg vzw zal een
terugbetaling van 100% uitvoeren indien minimum 7 dagen voor het evenement een annulatie
aangevraagd is door het lid, 50% terugbetaling indien tussen 2 en 7 kalenderdagen voor het
evenement en geen terugbetaling bij afwezigheid op het evenement zonder verwittiging.
Eventuele annulatiekosten die hieruit voortvloeien zullen in minderheid gebracht worden van de
terugbetaling. *Uitzonderingen zullen steeds besproken worden op de bestuursvergadering na
schriftelijke aanvraag van het lid.
Maximum 30 km/h op onverharde wegen.
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Huisdieren ten alle tijden aan de leiband.
Indien men geen gevolg geeft aan deze regels, zal de overtreder de gevolgen dragen door
eventuele betaling van een schadevergoeding en/of uitsluiting van lidmaatschap.
De VZW is enkel en slecht gedeeltelijk verantwoordelijk voor activiteiten die op de officiële
clubagenda vermeld staan. ( te zien op de website, en steeds opgenomen in de verslagen )
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