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Algemene/ deelnemers-voorwaarden  


- Mountainbiken is een avontuur en zoals vele avontuurlijke activiteiten zijn daar (beperkte) risico’s aan 

verbonden. BikeSpirit doet er alles aan doen om uw veiligheid te garanderen. 
- Het parcours is zo gekozen dat deze voldoende uitdaging bieden, maar niet te moeilijk zijn voor het 

niveau van de deelnemers. 
- Mochten er situaties zijn waar rijden te veel risico oplevert, dan zal BikeSpirit beslissen om de passage te 

lopen. Dit kan per rijder verschillen. 
- BikeSpirit is deskundig en betrokken bij de deelnemers, en heeft zowel oog voor de groep als voor het 

individu. Tijdens de training geeft hij technieken aan die nodig zijn om de tocht goed te volbrengen. 
- BikeSpirit zal de deelnemer motiveren en stimuleren om nieuwe dingen te proberen in een “zo veilig 

mogelijke” situatie.  
Komt u toch in een, voor uw gevoel, te moeilijke situatie terecht, geef dit aan. Hij zal uw beslissing 
respecteren. 

- Bij minder dan 4 deelnemers heeft de training geen doorgang en wordt in overleg een andere datum 
gekozen. 

- Het kan voorkomen dat hj deelname aan een oefening/training afraadt/ontzegt, dit om de risico's op 
voorhand te kunnen beperken. 

- Het dragen handschoenen en stevig schoeisel en een goedgekeurde fietshelm is verplicht, anders geen 
deelname. De mountainbike dient in goede technische staat te zijn. 

- Een deelname is pas geldig na betaling van de training. 
-    Bikespirit gebruikt eventueel beeld materiaal genomen tijdens je programma voor pr, off en online. 

Voorafgaand aan de training ondertekent iedere deelnemer onderstaande tekst. 

Deelname aan de trainingen van BikeSpirit is volledig op eigen risico. 

BikeSpirit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk of geestelijk letsel, 
schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan de trainingen. 

BikeSpirit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veranderingen die door natuurlijke 
elementen zijn ontstaan als gevolg van de weersomstandigheden of menselijk ingrijpen op 
het parcours. 

De deelnemer verklaart geen overmatig alcohol genuttigd te hebben de laatste 24 uur. 
De deelnemer is niet onder invloed van verdovende middelen of geestverruimende 
middelen geweest de laatste 24 uur. 

De deelnemer is in goede fysieke conditie om aan deze activiteit deel te nemen. 

De deelnemer dient voor deelname zelf een dekkende verzekering af te sluiten. 
Voor deelname aan de trainingen buiten eigen land, is het aan te raden om een 
reisverzekering af te sluiten, dit kan bij een bank of verzekeringstussenpersoon. 
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