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Reglement Expeditie Noordkaap 
Artikel 01  
Op de door de organisatie van Stichting de Auto Expeditie georganiseerde Expeditie Noordkaap is 
het onderhavige reglement van toepassing.  

Artikel 02  
Door inschrijving aan genoemd evenement verklaart de inschrijver van de inhoud van dit reglement 
kennis te hebben genomen en met dit reglement akkoord te gaan. 

Artikel 03 
De organisatie behoudt zich het recht voor om een inschrijving, zonder opgave van redenen, af te 
wijzen. 

Artikel 04 
Aanmelding voor de Expeditie Noordkaap dient te geschieden middels het online inschrijfformulier. 

Artikel 5  
Het inschrijfgeld bedraagt € 4.235,00 excl. btw op basis van een tweepersoonskamer. De toeslag 
voor een eenpersoonskamer bedraagt € 440,– per persoon. Een aanmelding wordt definitief na 
ontvangst van de inschrijving en hierop volgt een betalingsverplichting. Het inschrijfgeld dient 
binnen de op de factuur gestelde termijn betaald te worden.  

Artikel 06 
Indien een deelnemer de inschrijving wenst te annuleren. Kan in overleg met de organisatie een 
inschrijving worden overgedragen. Indien een inschrijving wordt geannuleerd, zijn er 
annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij een annulering 30% van het inschrijfgeld 
en bij annulering vanaf 1 januari het volledige inschrijfgeld! U kunt zich tegen dit risico verzekeren 
door eventueel zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 

Artikel 07  
Een geaccepteerde inschrijving overdragen aan een ander team en/of andere personen is 
toegestaan na goedkeuring van de organisatie. Bij een eventuele overname worden (afhankelijk 
van de gedane werkzaamheden) administratiekosten in rekening gebracht. 

Artikel 08  
Indien Expeditie Noordkaap vanwege niet voorziene omstandigheden het doel de Noordkaap niet 
kan bereiken, moet worden gestaakt of ingekort, of indien een team vanwege diskwalificatie of om 
andere redenen de tocht voortijdig moet afbreken, vindt er geen terugbetaling van het inschrijfgeld 
of een deel hiervan plaats. Een wegafsluiting valt altijd onder een niet voorziene omstandigheid. 

Artikel 09 
Ieder team bestaat uit maximaal 2 personen.  De minimale leeftijd is 21 jaar en men moet in het 
bezit zijn van een geldig reisdocument, verzekeringsbewijs en B rijbewijs. Elke deelnemer wordt 
geacht zichzelf alsmede het voertuig minimaal WA verzekerd te hebben en wordt geadviseerd een 
deugdelijke reisverzekering te hebben afgesloten. 
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Artikel 10 
De bedoeling is om de etappes binnen Expeditie Noordkaap, per auto af te leggen, zonder daarbij 
de plaatselijk geldende verkeersregels te overtreden. 
 
Artikel 11 
Ieder team volgt een door zichzelf uitgestippelde route gebruikmakend van de aanwijzingen die 
men gedurende Expeditie Noordkaap ontvangt van de organisatie.  

Artikel 12 
Om voor het klassement mee te kunnen blijven doen, moet elk controlepunt van elke etappe 
worden bereikt. De punten die een team kan winnen of verliezen bij het uitvoeren van door de 
organisatie opgedragen klassementsproeven wordt van de gereden etappe eindstand bijgeteld c.q. 
afgetrokken. 

Artikel 13 
De kosten van hotelovernachtingen, ontbijt, diner en activiteiten zoals deze door de organisatie zijn 
gepland, zijn voor rekening van de organisatie. Alle overige persoonlijke kosten (brandstof, 
tolwegen, overtochten, consumpties etc.) komen voor rekening van de deelnemers, ook indien die 
door de organisatie zijn voorgeschreven. 

Artikel 14 
Het vervangen van teamleden tijdens Expeditie Noordkaap is niet toegestaan. 

Artikel 15 
Elk team heeft minimaal één goed werkende mobiele telefoon bij zich. Het nummer dient bij de 
organisatie bekend te zijn. Het toestel dient aan te staan zodat mededelingen vanuit de organisatie 
daarop kunnen worden weergegeven. 

Artikel 16 
Mede vanuit veiligheidsoogpunt worden alle deelnemende auto’s voorzien van een ingebouwd 
voertuig volgsysteem (GPS). Via dit systeem wordt onder andere gecontroleerd op de gereden 
route en op de maximum snelheid. De voertuig volgsystemen worden op een door de organisatie 
gekozen tijdstip en locatie geplaatst. Teams moeten zelf een geschakelde 12V +/- kabel 
klaarleggen om het volgsysteem van stroom te kunnen voorzien. Het voertuig volgsysteem wordt 
kosteloos beschikbaar (in bruikleen) gesteld door onze track and tracé partner en blijft te allen tijde 
eigendom van deze rechtspersoon. De ingeschreven deelnemers zijn verantwoordelijk voor het 
systeem en voor de terugbezorging hiervan. De kosten van niet retour ontvangen systemen worden 
doorbelast aan het desbetreffende team. 

Artikel 17 
Elk team is verplicht een ander team in nood te helpen en de backoffice onmiddellijk telefonisch 
over de situatie in te lichten en overleg te plegen. De organisatie zal zo snel mogelijk de organisatie 
van noodzakelijke hulpverlening overnemen. De tijd benodigd voor de hulpverlening zal (vanaf de 
telefonische melding door het team zelf) voor het te hulp geschoten team worden gecompenseerd. 
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Artikel 18 
Elke deelnemer gaat er mee akkoord dat interviews en beeldmateriaal die betrekking hebben op 
de deelnemers c.q. het deelnemende team, door de organisatie kunnen worden gebruikt voor 
mediadoeleinden. 
 
Artikel 19 
Ieder team verplicht zich om op hun auto de door de organisatie verstrekte stickers duidelijk 
zichtbare op de aangegeven plaats aan te brengen. 

Artikel 20 
Op iedere overtreding van (een bepaling van) dit reglement kan diskwalificatie of punten aftrek voor 
het betrokken team volgen. 

Artikel 21 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. 

Artikel 22 
Dit reglement mag zonder kennisgeving door de organisatie worden aangepast tot voor de start. 
De organisatie zal reeds ingeschreven teams attenderen op een reglementswijziging. 

Artikel 23 
Protesten tegen beslissingen van de organisatie, genomen op grond van dit reglement, dienen op 
straffe van niet-ontvankelijkheid schriftelijk bij de organisatie te worden ingediend binnen 2 uur na 
de finish van het team. Tegen de beslissing van de organisatie op het protest, is geen beroep 
mogelijk en een beroep op de burgerlijke rechter is uitgesloten. 

Artikel 24 

Door inschrijving als deelnemende team verbindt elk team en elke deelnemer zich om de 
organisatie, bestuursleden en vrijwilligers van Expeditie Noordkaap niet aansprakelijk te stellen 
voor eventueel geleden schade en/of kosten, ongeacht de oorzaak van de geleden schade. 
Deelname aan Expeditie Noordkaap  geschiedt volledig op eigen risico.  
 

 

 

 

 
 
 


