Met dit formulier meld ik mij aan, en ga tevens akkoord met de voorwaarden zoals vermeldt op achterzijde, voor de

HARZ - trip 2018
Woensdag 18 tot zondag 22 juli 2018

350€ voor 5dagen in half pension op basis van 2-persoonskamers
Inclusief bagagevervoer, technische hulp, verrassingsavond.



Ik schrijf in als solo rijder 100€ voorschot.
Wij schrijven in als duo 150€ voorschot

Uw voorschot dient binnen de 30-dagen na inschrijving te zijn overgemaakt aan Motortraining.be
op het rekeningnummer BE31.001.4735034-55 met vermelding “F&J tour 2018”. Vanaf dan is uw deelname definitief.

Naam:______________________________________________________________ Man/ Vrouw

Geb dat:____/____/____ Motor:___________________________________ Jaren erv:_____ km/jaar:___________

Naam duo:__________________________________________________________ Man/ Vrouw

Str:__________________________________________________________________________nr:___________

Postcode:___________ Gemeente:_______________________________________________________________

Tel:_______________________________

Datum:____/____/____









E-mail:___________________________________________________

Handtekening

Ik wens een eenpersoonskamer (80€ toeslag)
Ik wens een vegetarische maaltijd
Ik wens mijn kamer te delen met:____________________________________
Ik heb geen voorkeur voor de kamerindeling
Ik wens de ritten te rijden onder begeleiding van een Motortraining.be instructeur
Beginnend of ervaren & sportief of rustig (omcirkel uw rijstijl)
Ik wil deze ritten rijden in het groepje van:______________________________
Ik heb al meer dan 5 keer deelgenomen en krijg 5% korting

Deelname Motortraining.be
Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over motorrijder, cursist, bestuurder of instructeur wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke
persoon bedoeld.
Begripsomschrijvingen:
Cursist : degene die in het bezit is van een geldig motorrijbewijs en zich inschrijft voor een van de trainingen van FreeBike. Instructeur: een
door FreeBike aangestelde instructeur/beroepsmotorrijder.
Duopassagier: Het is de cursist toegestaan tijdens de trainingsdag een duopassagier mee te nemen. Deze duopassagier mag op geen enkele wijze
het rijgedrag van de cursist nadelig beïnvloeden. Tijdens de behendigheidsoefeningen is het niet toegestaan een duopassagier te vervoeren.
Algemene bepalingen

I. Aansprakelijkheid
Door inschrijving van en deelname aan een trainingsdag alsmede het ondertekenen van de vrijwaring gaan de cursisten en duopassagiers akkoord
met deze voorwaarden.
Door inschrijving doen de cursist en de duopassagier afstand van ieder beroep op gerechtelijke instanties tegen FreeBike of een van haar
instructeurs.
Voor ongevallen ontstaan vóór, tijdens of na een training wijst FreeBike iedere verantwoording of verplichting af met betrekking iedere schade
aan personen of anderszins.
De cursist en de duopassagier zijn volledig verantwoordelijk voor door hen direct of indirect veroorzaakte schade of ongeval of voor
overtredingen van wettelijke voorschriften. De cursist en de duopassagier zullen nimmer FreeBike of een van haar instructeurs aansprakelijk
stellen voor enige actie of nalatigheid door hun begaan.

Zorgvuldigheid
FreeBike zal zich inspannen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van zorgvuldigheid haar overeengekomen diensten aan
te bieden. Om voorzienbare risico's en de daaraan verbonden schade tijdens de reisroute te voorkomen en/ of te beperken draagt deelnemer er
zorg voor alle noodzakelijke informatie op eerste verzoek aan FreeBike ter beschikking te stellen. De deelnemer zegt toe in het bezit te zijn van
een geldig rijbewijs. Hij rijdt op eigen risico en neemt deel aan de reis met een deugdelijke motor, die voldoet aan de wettelijke eisen met
betrekking tot de inrichting van motorvoertuigen op twee wielen voor het land waar het desbetreffende voertuig is aangemeld. Deelnemer zal
redelijke aanwijzingen van de reisleider voor, tijdens en na de reisroute strikt opvolgen en in acht nemen.

