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Trainingsprogramma 2018 

 DUUR VAN DE TRAINING 
PRIJS  

incl 
BTW 

INFO 

� MT PERSONAL Op afspraak 45 €/h Minimum 2h/les. 

� MT TRAFFIC 
o BASIC 
o ADVANCED 
o MASTER 

Halve dag  
Volledige dag 
Volledige dag 

90 € 
135 € 
135 € 

 
 
Namiddag en avond sessie. 

� MT ARDENNEN  
o ADVANCED 
o MASTER 

Volledige dag 
Volledige dag 

150 € 
150 € 

Keuze uit 2 vertrekpunten. 
Namiddag en avond sessie. 

� MT MOUNTAIN 
 

2 dagen inclusief overnachting 275 € 
2 daagse bochten en 
bergstage in Duitsland. 

� MT BOOTCAMP  
3 dagen 
   inclusief 2 overnachtingen 

450 € 

 
3 dagen gecombineerd 
Traffic & Ardennen & Master 
 

� AUTO TRAINING 
o Eco-drive 
o Pro-cornering 

Halve dag programma (max 3 h) 
Halve dag programma (max 3h) 

99 € 
99 € 

Auto trainingen zijn altijd 
privé trainingen. 

Datum Training:_____________ 
Alle data zijn terug te vinden op de website of via telefoon.Vanaf 3 cursisten datum naar keuze. 

Motortrips  2018 

 
 Elefanten trip  

     logies & Ontbijt (2 nachten) 

 
 23-24-25 februari 

 

 
 Tweepersoonskamer 125€/pers 
 Eenpersoonskamer    150€/pers 

 

 
 Vogezen trip 

     logies & Ontbijt (3 nachten) 

 
 12-13-14-15 april 

 

 
 Tweepersoonskamer 235€/pers 
 Eenpersoonskamer   420€/pers 

 

 
 Vulkaaneifel trip 

     logies & Ontbijt (3 nachten) 

 
 7-8-9-10 juni 

Op 07.06 ook avond vertrek mogelijk 

 
 Tweepersoonskamer 180€/pers 
 Eenpersoonskamer    255€/pers 

 

 
 Vulkan Eifel trip 

     logies en ontbijt (2 nachten) 

 
 31 augustus-1-2 september 

 
 Tweepersoonskamer 135€/pers 
 Eenpersoonskamer    185€/pers 

 

 
 Rhön trip 

     logies & ontbijt (2 nachten) 

 
 28-29-30september 

 
 Tweepersoonskamer 135€/pers 
 Eenpersoonskamer    185€/pers 
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ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN: Versie 07/04/2017  
 

Algemene bepalingen:- Deelnemer / cursist  is diegene die in het bezit 
is van een geldig rijbewijs en zich inschrijft voor een van de 
trainingen/trips van FreeBike België/Motortraining.be  
- Instructeur: een door FreeBike België/Motortraining.be aangestelde 
instructeur. 
- Passagier: het is de deelnemer/ cursist niet toegestaan ti jdens een 
training een duopassagier mee  te nemen tenzij daarvoor door FreeBike 
België/Motortrtaing.be schriftelijke toestemming is verleend. In het 
geval dat FreeBike  België/Motortraining.be toestemming heeft verleend 
wordt de duopassagier m.b.t. de van toepassing zijnde algemene 
leverings- en betalings-voorwaarden, laatste versie, gelijkgesteld aan 
en gezien als deelnemer/ cursist  
Algemene aansprakelijkheid: Door inschrijving, door betaling van een 
FreeBike België/Motortraining.be factuur, door deelname aan een 
training / trip  gaat de deelnemer / cursist   akkoord met deze 
voorwaarden. 
Door inschrijving doen deelnemer/cursist/passagier afstand van ieder 
beroep op gerechtelijk verhaal op FreeBike België/Motortraining.be of 
een door FreeBike België/Motortraining.be aangestelde 
medewerker/instructeur. 
 

Motor/auto Training: Voor schadegevallen en ongevallen ontstaan vóór, 
tijdens of na een training / trip wijst FreeBike België/ Motortraining.be iedere 
verantwoording of verplichting af met betrekking tot iedere schade aan 
personen, materiaal of anderszins.  
De deelnemer / cursist / duopassagier zijn volledig verantwoordelijk 
voor door hen direct of indirect veroorzaakte schade of ongeval, voor 
overtredingen van wettelijke voorschriften of ter plaatse geldende 
voorschriften / reglementen. De deelnemer / cursist / duopassagier zal 
nimmer Freebike België / Motortraining.be of haar instructeurs 
aansprakelijk stellen voor enige actie of nalatigheid door hun begaan. 
Men kan nooit een hogere schadevergoeding eisen dan het betaalde 
bedrag voor de training / trip of opleiding die men genoot. 
Annulering:De deelnemer / cursist dient Greebike-belgië / 
Motortraining.be zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van een 
annulering. Indien een annulering binnen 14 dagen vóór de 
trainingsdag wordt gedaan is het volledige factuurbedrag verschuldigd. 
Betaling:De deelnemer / cursist  zorgt dat het verschuldigde 
cursusgeld uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training / trip 
volledig is voldaan.  
 

Ja, ik ga akkoord met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals omschreven hiervoor en schrijf in. 

 
Naam:________________________________________ Voornaam:________________________________    
 
Naam duo:_____________________________________ Voornaam:________________________________ 
   
Geb dat:____/____/____   Motor/auto:___________________________________   Jaren erv:____ km/jaar:____ 
 
Str:____________________________________________________________________        Nr:_________ 
 
Postcode:________________  Gemeente:________________________________________________________ 
 
Tel:________________________________ E-mail:__________________________________________________ 
 
 
Ik wil een kamer delen met:_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Datum:___________   Handtekening:_________________ 
 
 

Enkel voor trips 
����Ik schrijf in als rijder zonder duo    ����  Voorschot  €  50,- 
����Wij schrijven in als rijder met duo  ����  Voorschot  € 100,- 

Uw voorschot dient binnen 2 weken na inschrijving te zijn overgemaakt aan 
Motortraining.be Travel, rekeningnummer Fortis  BE31.001.4735034-55 

met vermelding van de gekozen trip  
 

Na ontvangst van uw voorschot is deze inschrijving pas definitief. 


