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Algemeen
Eleven Zeros / ZeroSkilss zijn initiators van de
fietsclinics en begeleiding. Wij hebben een aantal
regels vastgesteld voor deelname aan fietsclinics en
begeleiding.

Gedrag en aansprakelijkheid
De Deelnemer is zich bewust van de risico’s van de
activiteiten en doet volledig op eigen risico aan de
activiteiten mee.
Deelnemers zorgen zelf voor een goed dekkende
verzekering (ongevallen).

Wanneer een deelnemer zich inschrijft voor een
fietsclinics of begeleidingsprogramma, gaat hij/zij
akkoord met deze spelregels.
Deze spelregels gaan in vanaf het moment dat een
deelnemer zich aanmeldt voor fietsclinics of
begeleiding en gelden voor de gehele looptijd van de
desbetreffende activiteit.
Wij leggen de gegevens van de deelnemers vast.
Deze gegevens worden gebruikt voor het
onderhouden van contacten en administratieve
afhandeling.

Deelnemers zijn verplicht een helm te dragen.
Wanneer deelnemers geen helm kunnen of willen
dragen worden zij uitgesloten van de training.

Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij of zij in een goede
gezondheid verkeert en de conditie heeft om zonder
problemen deel te nemen aan de fietsclinics of
begeleiding. De Deelnemer is verantwoordelijk voor
de beoordeling van zijn of haar capaciteiten. In geval
van twijfel neemt de deelnemer contact met ons op.

De deelnemer houdt zich aan opgestelde
gedragscode voor mountainbikers. Deelnemers die
zich niet of onvoldoende houden aan deze
gedragscodes of ander wangedrag vertonen, kunnen
door de instructeurs worden uitgesloten van de
desbetreffende en toekomstige trainingen. Deze
deelnemers maken geen aanspraak op restitutie van
inschrijfgeld.

Inschrijvingen
Wij dragen zorg voor de financiële en
administratieve afhandeling van de
deelnemersinschrijvingen.
De deelnemer mag pas meedoen aan de trainingen
wanneer het inschrijfgeld is voldaan.
Deelnemers kunnen hun inschrijving tot de aanvang
van de eerste training annuleren. Restitutie is na de
start van de desbetreffende clinic of begeleiding niet
meer mogelijk.
Levering producten/diensten
Wij verplichten ons tot het leveren van de volgende
diensten aan de eff-mtb’en deelnemer:
1) een extra deelnemersverzekering
(aansprakelijkheid) tijdens de begeleide
trainingsdagen;

2) begeleiding door (NTFU)gecertificeerde
instructeurs.

Wij aanvaarden op geen enkele wijze
aansprakelijkheid voor materiële- en/of
immateriële- en/of gevolgschade van welke aard dan
ook.
Schade aan of verlies van eigendommen van ons of
derden toegebracht door de deelnemer zullen op
hem of haar worden verhaald.

Gedragscode mountainbiker:
fiets alleen waar het is toegestaan;
respecteer de natuur, plant en dier;
fiets in kleine groepjes;
waarschuw andere recreanten tijdig en
vriendelijk;
benader andere recreanten en drukke locatie
stapvoets;
voorkom onnodig remmen, spaar de
ondergrond;
maak geen onnodig lawaai;
en laat geen afval achter.

