Eigenrisico verklaring Strandbuggy rijden
Alvorens aan het strandbuggy rijden deel te nemen, verklaart de deelnemer akkoord
te gaan met de hier gestelde voorwaarden.
artikel-1 Verhuurde materialen
1.1 Sportlandgoed verhuurt de Buggy ten behoeve van het arrangement dat u
boekt bij het Sportlandgoed. Op het moment dat u het arrangement aangaat en deze
verklaring heeft getekend bent u huurder van de Buggy en dus verantwoordelijk voor
schade die ontstaat tijdens de huur van de Buggy. Dit is schade die ontstaat door
stuurfouten, onoplettendheid of ongehoorzaamheid aan de instructeur.
2.2 In geval van diefstal, vermissing of beschadiging van de door Sportlandgoed
aan de huurder verstrekte Buggy, zal door Sportlandgoed
de schade verhaald worden op de huurder. Bent u niet WA verzekerd dan wordt
desalniettemin de schade op de huurder van de desbetreffende Buggy verhaald.
artikel-2 Aansprakelijkheid
2.1 Sportlandgoed is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, direct of indirect,
welke de deelnemer of derden lijden door het gebruik van de door Sportlandgoed
beschikbaar gestelde goederen.
artikel-3 Validiteitverklaring
Van de deelnemer wordt verwacht:
3.1 Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de
activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
3.2 Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degenen voor
wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk aan de
organisator te hebben gemeld.
3.3 Voor wat gezondheid en conditie betreft,acht men zich in staat, deel te nemen
aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
3.4 Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te
brengen.
artikel-4 Deelnemer
4.1 De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
4.2 De deelnemer mag niet onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen.
4.3 De deelnemer is verplicht de instructies letterlijk op te volgen van de instructeur.
4.3 De deelnemer die niet voldoet aan punt 4.1 t/m 4.3 wordt direct verwijderd uit
de buggy en krijgt geen geld retour.
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