Elzerdijk 44
7211 LT Eefde
Tel: 0575-540229
E-mail adres: info@adventureeefde.nl
Website: www. adventureeefde.nl

INSCHRIJFFORMULIER - KARTEN
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met:
1. De algemene voorwaarden van Adventure Eefde, gevestigd Elzerdijk 44 te Eefde.
Tevens zijn bij de kassa de Algemene Voorwaarden duidelijk zichtbaar en op verzoek te verkrijgen.
2. Alle (mondelinge en schriftelijke) aanwijzingen van het personeel direct op te volgen.
3. Het vertonen van een zodanig gedrag dat orde, veiligheid en sportiviteit worden bevorderd.

Naam:

M

V

E-mailadres:

Datum:

Wenst wel / niet een nieuwsbrief via e-mail

Voor akkoord:

Geboortedatum:

(Deze nieuwsbrief bevat o.a. gerichte aanbiedingen, zoals
waardebonnen en kortingsacties)

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVENTURE EEFDE
Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en reserveringen door Adventure Eefde.
Artikel 2. Baanvoorschriften.
2.1.
Openingstijden worden op de website bekend gemaakt. Adventure Eefde behoudt zich het recht voor deze tijden te wijzigen
en/of de kartbaan te sluiten, zonder dat entree of lidmaatschapgelden worden gerestitueerd.
2.2.
De kartbaan is voor iedereen toegankelijk maar;
a. Kinderen beneden 12 jaar uitsluitend onder toezicht van volwassenen;
b. Personen waarvan blijkt, of wordt verwacht dat zij de orde verstoren, of onsportief gedrag vertonen, kunnen zonder opgaaf van
redenen de toegang tot, of op het terrein worden ontzegd;
c. Toeschouwers mogen uitsluitend op de voor hen gereserveerde gedeelten verblijven en mogen de kartbaan niet betreden;
d. Om veiligheidsredenen van (mede-)berijder(s) is Adventure Eefde gerechtigd personen om redenen van lichaamslengte en/of –
omvang, deelname aan het kartrijden te ontzeggen.
2.3.
Deelnemers dienen alle schriftelijke, of mondelinge baanvoorschriften, alsmede alle aanwijzingen van het personeel van
Adventure Eefde, te alle tijde op te volgen.
2.4.
Het is deelnemers niet toegestaan;
a. De karts zonder helm en geschikte kleding, te berijden;
b. De baan in tegengestelde richting te berijden;
c. Anderen in gevaar te brengen;
d. De karts roekeloos te berijden, dan wel te beschadigen;
e. De karts onder invloed van drank, of andere drugs te berijden;
f. De karts te verlaten en op de baan achter te laten, anders dan in de pits.
Artikel 3. Aansprakelijkheid
3.1.
De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de risico’s, welke aan het kartrijden zijn verbonden. Iedere
aansprakelijkheid van Adventure Eefde voor schade, welke deelnemers oplopen bij het karten, is uitgesloten, zowel jegens de
deelnemers, als jegens die die de reservering heeft gemaakt, ongeacht of schade wordt veroorzaakt door oorzaken zoals;
•
Het betreden van de kartbaan.
•
Een ongeval met de kart, of een ongeval met andere(n) deelnemer(s).
•
Overtreding door deelnemers of anderen, van de baanvoorschriften.
3.2.
Adventure Eefde is niet aansprakelijk voor verlies, of diefstal van geld en/of goederen, van deelnemers of bezoekers.

