Eigen Risico verklaring:
Ondergetekende verklaart onderstaande voorwaarden / reglement te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
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Iedere bestuurder van een GoKart, gehuurd bij Fun & GoKarts, dient de minimum leeftijd van 18 jaar te hebben
en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. Voor aanvang van de rit, georganiseerd door Fun & GoKarts,
dient men zijn/haar geldig rijbewijs B, te tonen en is men verplicht de Eigen Risico Verklaring van Fun &
GoKarts in te vullen en te ondertekenen.
Deelname aan de rit is altijd op eigen risico. Fun & GoKarts kan in géén enkel geval aansprakelijk gesteld
worden voor- lichamelijke en/of materiële schade, van welke aard dan ook .
De GoKart is WA-verzekerd. Schade aan de GoKarts, veroorzaakt door de bestuurder zal tot max. € 7500,- op
de bestuurder/huurder verhaald worden. Uw borg wordt in eerste instantie altijd ingehouden, ook bij twijfel.
Iedere bestuurder van een GoKart die is, gehuurd bij Fun & GoKarts, dient zich te allen tijde te houden aan de
voorgeschreven wetten en regels van het weggebruik. Iedere overtreding van de wet is voor eigen risico. Fun &
GoKarts kan hier nooit voor aansprakelijk gesteld worden.
In geen geval mag een bestuurder de begeleider of een andere GoKart inhalen of hinderen.
Men dient voldoende afstand te houden op de voorrijdende GoKart en de vooraf gegeven instructie strikt op te
volgen.
Het is ten strengste verboden een wedstrijd aan te gaan met één of meer bestuurders.
Als er enigszins een vermoeden bestaat dat er door één van de deelnemers alcohol gedronken of drugs
gebruikt is/wordt, dan heeft Fun & GoKarts altijd het recht deelname aan een door hen georganiseerde rit te
weigeren, zonder verdere financiële afhandeling.
Het is verboden om tijdens de rit te roken, te drinken, te eten en de mobiele telefoon te gebruiken.
De bestuurder dient de instructie/veiligheidsmaatregelen strikt op te volgen en ziet er mede op toe dat de
opgelegde veiligheidsmaatregelen tevens worden opgevolgd door de passagier. Dit voor zijn eigen veiligheid,
als mede voor die van de passagier. Bestuurders en passagiers van een GoKart dienen te allen tijde de
ledematen binnen de rolkooi te houden.
Het dragen van een veiligheidsbril is zowel voor bestuurder als passagier verplicht. Deze worden door Fun &
GoKarts beschikbaar gesteld voor aanvang van de rit.
Het dragen van de vierpunt-veiligheidsgordel is verplicht. Men dient deze ook te controleren.
Het is verboden de trottoirbanden op en af te rijden, te botsen, aan te duwen, elkaar in te halen of af te snijden,
te bumperkleven, enz.
Bij het rijden over onverharde wegen kan het zijn dat er ook andere recreanten (bijv. wandelaars, ruiters,
fietsers etc.) aanwezig zijn welke eveneens gebruik maken van deze wegen. Wanneer men deze nadert, gaat
men stapvoets rijden. Indien de begeleider het nodig acht- worden de GoKarts aan de kant gezet en de
motoren uitgeschakeld.
De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor snelheidsovertredingen. Deze zullen te allen tijde verhaald worden
op de huurder.
Iedere deelnemer dient een tijdelijke overeenkomst voor akkoord te tekenen ter acceptatie van het reglement.
Voor eigen veiligheid en verantwoordelijkheid wordt men geacht het reglement na te leven.
Alle foto’s en video-opnames tijdens de activiteit mogen door Fun & GoKarts gebruikt worden voor reclamedoel-einden.
Op kleding en schoeisel kunnen olie en/of vetvlekken komen. Fun & GoKarts kan hiervoor niet aansprakelijk
gesteld worden.

Het invullen van uw Naam + rijbewijs nummer bij een kenteken van de GoKarts geldt als Akkoord voorwaarden /
reglement.
Kenteken:

Datum:
Naam Bestuurder:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Rijbewijs nr.:
Hoe heeft U ons gevonden:
Handtekening:

