
EIGEN RISICO FORMULIER  
(geen verzekering) 

Datum: ………………………..………………………..……………………….. 

Ik verklaar op eigen risico en voor eigen verantwoording een mtb te huren of te testen en deel te nemen 
aan een MTB activiteit en ga akkoord met de spelregels en voorwaarden en verklaar het formulier naar 
waarheid in te vullen en te ondertekenen. 

Ik heb een eigen risico verzekering (W.A.) en ben me bewust van de veiligheidseisen en spelregels van  
Off Road Centre Schoorl die gelden tijdens de hele MTB activiteit. 

Spelregels, voorwaarden en veiligheidseisen: 
• Ik zal veroorzaakte schade (bewust of onbewust) vergoeden aan de eigenaar/verhuurder. 
• Ik houd mij aan de verkeersregels op en naar de af te leggen MTB route. 
• Ik verlies, de aan mij toegewezen MTB, nooit uit het oog. 
• Kosten die worden gemaakt voor ziektetransport of behandeling zijn voor eigen rekening,  

hiervoor ben ik verzekerd. 
• Tijdens (en tussen) het gebruik van de MTB nuttig ik geen alcohol. 
• Ik wijk niet af van de route en treed niet buiten de paden van de fietsroute. 
• Gebruik van de MTB op het strand is absoluut niet toegestaan. 
• Ik creëer geen onveilige situaties voor mijn mede deelnemers. 
• Ik ben verantwoordelijk voor schade of verlies die ik door mij is veroorzaakt. 
• Ik alleen maak gebruik van de fiets, verhuur de fiets niet door. 
• Ik breng de fiets in eigen persoon terug. 
• De zadel pen mag niet op of voorbij het maximum geïnstalleerd worden. 
• Ik draag altijd een fietshelm. 
• Het gebruik en meebrengen van “de reparatie kit” is ook mijn verantwoordelijkheid. 
• Voor het niet, binnen de gestelde tijdsduur, in goede orde, terugbrengen van de MTB op deze locatie 

brengt de verhuurder een extra bedrag van 25,- ‐ euro in rekening. 

Elke vorm van schade aan derden of aan eigendommen van derden en Off Road Centre Schoorl door mijn  
toedoen is mijn eigen verantwoordelijkheid, Off Road Centre Schoorl is op geen enkele wijze aansprakelijk  
te stellen. De ontstane schade zal door mij worden vergoed. 

Elke vorm van schade aan mijzelf en mijn eigendommen door derden of Off Road Centre Schoorl is mijn  
eigen verantwoordelijkheid, Off Road Centre Schoorl is op geen enkele wijze aan te spreken als bemiddelaar 
of aansprakelijk te stellen. 

Ondertekend door: 

Naam: ………………………..………………………..………………………..Handtekening: ………………………..………………………..……………………….. 

Ouder / Begeleider van: ………………………..………………………..………………………..………………………..  
(alleen invullen als u tekent voor iemand die minderjarig is en zelfstandig meedoet)


