
  Registratieformulier Bikefun-Park  
 

Gedragsregels Bikefun-Park  

1. Je dient je te registreren om gebruik te mogen maken van het Bikefun-Park. Registratie vindt plaats d.m.v. 
het invullen van het beschikbaar gestelde registratieformulier. Zonder registratie mag je niet fietsen! 

2. Het dragen van een deugdelijke fietshelm is verplicht.  
3. Gebruik een mountainbike die technisch in goede staat is.  
4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inschatten van de risico’s en jouw vaardigheden.  
5. Neem alleen hindernissen en/of afdalingen die voor jouw niveau geschikt zijn (bij twijfel, niet doen).  
6. Neem je deel aan een clinic of krijg je les van een instructeur/begeleider dan bepaal je zelf welke 

oefeningen en/of hindernissen je mee doet. Je hebt geen enkele verplichting om een oefening uit te 
voeren of een hindernis te nemen. 

7. Houd te allen tijde rekening met jouw eigen veiligheid en die van de andere aanwezigen in het park.  
8. Volg altijd de gemarkeerde route. Het is niet toegestaan in tegengestelde rijrichting te fietsen. 
9. Houd rekening met de andere mountainbikers.  
10. Als je wilt kijken doe dit dan op een veilige afstand van de gemarkeerde route. Hang je fiets aan de 

daarvoor bestemde houten stellage. 
11. Pas op bij het verlaten van het Bikefun-Park voor tegemoetkomende mountainbikers.    
12. Help een ander bij calamiteiten.  
13. Maak plezier!  

Disclaimer 

- Het betreden van het Bikefun-park is geheel voor eigen risico.  
- De kans op een val of aanrijding met letsel als gevolg is aanwezig. 
- MTB Club Bikefun aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan materiaal of lichamelijk letsel 

opgelopen in het Bikefun-park, op welke manier dan ook. 
 

Voornaam:  __________________________________________________________ 

Achternaam:  _________________________________________________________ 

Tel.nr.  ____________________________    Geboortedatum: ____-____-_________  

E-mailadres:  _________________________________________________________ 

 
Ik ben 18 jaar of ouder:       Ja / Nee       (indien nee, ondertekenen door een ouder) 

 
◌  Ik heb de gedragsregels en disclaimer gelezen en begrepen en zal me aan de gedragsregels houden. 

◌  Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.   

 

Datum: _____-_____-__________ Handtekening:  

 
◌  Ik geef toestemming om mijn mailadres te gebruiken voor het toesturen van nieuwsbrieven m.b.t. het Bikefun-
Park, MTB Club Bikefun en Bikeshop Stefan Kluytmans. 

Let’s bike and have fun !! 


