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Aanvullende informatie trialmiddag 

Hierbij ontvang je de aanvullende informatie voor de trialclinic of trialcursus die zal gaan plaatsvinden op onze 

super mooie triallocatie van de Universiteit Twente. 

 

Wij zijn niet dwangmatig of control- freaks, maar bezitten een unieke locatie. Jullie komen maar één dag, wij 

hopelijk nog vaker in de toekomst. Het onderstaande is bedoeld om duidelijk over te komen. Niet bazig! 

 

Wij verspillen liever geen tijd aan vergeten zaken en/of misverstanden. Zo snel mogelijk ‘thuis voelen’ en 

maximaal van de dag genieten, daar komen jullie immers voor en dat is ook onze insteek. Tot snel!! 

 

Zorg voor een vooraf ingevulde eigen verklaring blad 5 en 6 + kopie legitimatie! Deelname is anders helaas niet 

mogelijk!  

kijkers/niet rijders dienen ook een ingevulde eigen verklaring in te leveren omdat deze op hetzelfde terrein zijn. 

 

Mensen;          Let A.U.B. op het parkeren        (zie route/parkeren, pagina 4) 
 

Rook vrij: 

De gehele campus van de ut is rookvrij, graag jullie medewerking om tussen het parkeren en lopen 

naar het terrein niet te roken. Op het terrein zal aangegeven worden waar gerookt kan worden. 

Helaas niet onze regel, maar help ons bij het naleven hiervan! 
 

Organisator (persoon die geboekt heeft) dient te zorgen voor het volgende: 

 

Doorsturen:  Zorgen dat dit pdf document en het bijgevoegde algemene voorwaarden pdf document doorgestuurd 

wordt naar alle deelnemers. 

 

Eigen verklaring en kopie:  Dat iedereen een ingevulde eigenverklaring + kopie legitimatie meeneemt. 

Eigen risico verklaring + kopie legitimatie: 

Deelname aan de trialdag is volledig op eigen risico. Iedereen zal voor aanvang een reeds thuis ingevulde eigen 

verklaring en kopie van eigen legitimatie overhandigen Zelf Trial Rijden. 

Moet alles een verassing blijven voor bijv. een vrijgezellenfeest, laat de vrijgezel dan een kopie legitimatie meenemen. 

Eigen verklaring kan voor de ‘veraste’ bij uitzondering op het terrein worden ingevuld. Geef deze mensen wel genoeg 

tijd hiervoor. 

 

Kopie Legitimatie: 

Geen lekker gevoel bij een kopie van je legitimatie? Streep dan je paspoort / rijbewijs / sofi nr door! En een kruis met 

‘kopie ZTR (+datum van deelname)’ erdoorheen. Let op de nummers onderaan het document. Daar staat nogmaals je 

doc nummer en Sofie nr! Problemen met het afgeven van een kopie id. Neem van te voeren contact op. Niet op de dag 

zelf. 

 

Betaling: vooraf het geld te hebben geïnd van deelnemers.  

Contant: Op de dag zelf contant (geen pin). Voor het aantal personen dat geboekt is, dient betaald te worden. 

M.u.v. overmacht. Veranderingen qua aantal pers minimaal één dag voor aanvang doorgeven per mail. 

Per bank: Bedrag dient minimaal 3 dagen voor datum clinic bijgeschreven te zijn (NL60RABO0122733851 

t.n.v. Zelf Trial Rijden). Niet individueel overmaken!! 1x als groep betalen!! 

 

Zelf Trial Rijden B.V. 

 

www.zelftrialrijden.nl 
info@trialdemoteam.nl 

Tel. 06-22449137 

k.v.k.  60686723 

Rabobank 

NL60RABO0122733851 

Btw nr. 854015875 

mailto:info@trialdemoteam.nl
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Betalingskenmerk per bank: Vermeld; datum clinic, aantal pers, soort arrangement , tel nr.  

Aanbetaling: is niet nodig, wij vertrouwen nog altijd op de mensen.  

 

Parkeren: Belangrijk! Zorg dat iedereen hier van op de hoogte is a.u.b. (zie route/parkeren, pagina 3)!  

 

Alle deelnemers: 

 

Print voor bestuurders voertuigen + deelnemers clinic/cursus: pagina 1 t/m 6 (+ kopie legitimatie) 

Print voor deelnemers clinic/cursus: pagina 5 t/m 6 (+ kopie legitimatie) 

Print voor de ‘waarom’ vragers : pagina 7 + 8 extra erbij. 

 

Vertrek thuis: heeft iedereen een ingevulde eigenverklaring + kopie legitimatie? Juiste kleding bij jullie? 

Voor adres zie ‘route’ (pagina 3). 

 

Alcohol: Zorg dat iedereen nuchter is van alcohol en/of drugs! 

 

Aankomsttijd: afgesproken tijd is aanvangstijd! Zorg dat iedereen minimaal 10 min van te voren aanwezig is! Ga je 

het niet redden op de afgesproken tijd? Bel dan voor de afgesproken tijd; 06-22449137. Instructie is het enige 

verplichte onderdeel. Het kan zijn dat er nog andere mensen op jullie staan te wachten. Bellen is een kleine moeite. 

Alles komt goed! 

 

Aankomst campus ut (belangrijk): Houd je aan de wegenverkeerswet. Rijd normaal en rustig op de campus. Wij 

zijn er allemaal te gast! 

 

Parkeren  (belangrijk): Zie route/parkeren  pagina 4. 

 

Toilet (belangrijk): Geen toilet aanwezig op terrein. Niet bij aankomst in de berm gaan staan! Vraag op het terrein 

waar de ‘natuur’/ ‘afgiet’ plek is. 

Wij beschikken over 2 WC servicefietsen, een roze en zwarte, dus voor elk gender, geaardheid of huidskleur,  passend 

vervoer voor het grote werk. Fietsen worden altijd bij aankomst op slot gezet en gebruikt als normaal vervoer, niet om 

te stunten. Vraag bij ons om de sleutel en dichtstbijzijnde locatie (verschilt voor doordeweekse dagen of weekend). Of 

zie plattegrond voor wc doordeweeks of weekend. 

 

Terrein betreden: 

Zaterdag / zondag: Terrein is vrij te betreden. Poort altijd direct weer sluiten! 

Maandag t/m vrijdag: Via de rechterkant van het afzetlint terrein betreden. Absoluut niet via de 

klinkers/depot. Dit, omdat het depot geopend is. Geldt ook voor ons en jou! 

 

Hond: Hond niet roepen of voeren. Aaien mag natuurlijk wel. 

 

Motoren: Niet tussen de motoren door lopen, kijken met de ogen. Je kunt er gedurende de dag nog genoeg aanzitten. 

 

Garderobe: Kleding helmen / tassen graag direct achter in de aanhanger. Geen kleding / helmen onder de tent of op 

de tafels en bankjes. Ook niet naast de bus of op dissel van de aanhanger. Helmen van Zelf Trial Rijden nog even laten 

liggen, eerst gezellig koffie + instructie. Tijd genoeg, alles komt goed, en jullie gaan stuk genoeg! 

 

Bunker / garderobe: Indien deze toegankelijk is, geldt deze enkel als garderobe/omkleed ruimte. Geen eten/drinken 

toegestaan en verboden te roken! De bunker en spullen behoren tot de Trial club van de UT. Luxe en kwestie van 

vertrouwen dat wij deze mogen gebruiken. Dus van alle spullen afblijven, ook van de brandstofpomp! 
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Consumpties: Deze zijn vrij te pakken. Inschenken vanaf de rvs buffettafel. Spullen daar laten staan. Bier staat koud, 

bier is einde trial rijden! Je bepaald zelf  je eigen dag bij ons. Niet tegen/op de RVS bar leunen of op zitten. Gaat deze 

stuk van! Koelkast niet voor frisdrank gebruiken!! Als wij het bier niet koud hebben, worden wij gelyncht door de 

gasten, dus laat ons a.u.b. in leven! 

 

Afval: Lege bekertjes, wikkelingen snoep etc direct in de afvalbak. Kleine moeite, voor ons een groot plezier. 

 

Eigen verklaring en kopie: Zorg dat je eigenverklaring ingevuld is en kopie legitimatie bijgevoegd. 

Dit is niet omdat wij door schade en schande wijs zijn geworden, maar om ons eventueel in te dekken. Dit kan 

tegenwoordig helaas niet anders anno 2020. Hiervoor graag jullie begrip. 

 

Organisator: Graag alles setjes eigen verklaring + kopie van je groep verzamelen. Enkel als setjes inzamelen. En op 

de dag zelf overhandigen (niet digitaal of per post opsturen). 

 

Vertrek: Gewoon netjes vertrekken vanaf de campus, en niet ‘wild’ van de trialdag, kijken welke kunstjes je kunt met 

je eigen auto/motor! 

 

Benodigdheden voor de trialmiddag: 

 Volledig ingevulde eigen verklaring en een kopie bijgevoegd van uw eigen legitimatie! 

Iedere deelnemer maar ook bezoeker dient hier individueel voor te zorgen! 

 Stevig schoeisel; wandel- of bergschoenen (liefst motorlaarzen). 

 Vrijetijdskleding (lange broek!). hoe meer bescherming, des te beter! 

 (Motor) handschoenen. 

 Eventueel regenkleding. Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel!!! 

 Eventueel schone / frisse kleding voor na de tijd + heeeeeel veeeeeel deo (France douche)! 

 

 

Helmen: 

Zelf Trial Rijden B.V. beschikt over eigen trialhelmen waar gebruik van gemaakt kan worden. Mocht je de voorkeur 

geven aan gebruik van je eigen helm, dan is dit uiteraard toegestaan. 

 

Tenslotte: 

Er zijn veel regels in deze aanvullende info genoemd voor een leuke dag uit. Hier zijn wij ons van bewust. 

Wij zijn niet dwangmatig of control-freaks. Nogmaals, wij zijn zuinig op onze locatie, en een goede aankomst is het 

halve werk. Mede omdat er vaak veel mensen tegelijk aankomen. Nu weet iedereen wat de bedoeling is, en kunnen 

zich direct ‘thuis’ voelen, en zelf de dag indelen. Maar dat gaan jullie zelf meemaken! 

Tevens moeten wij ons indekken tegen eventuele risico´s. Hieraan ontkomen wij in deze tijd helaas niet meer. 

Vandaar de aanvullende risicoverklaring en kopie legitimatie. Scheelt ons voor aanvang ook weer tijd, en kunnen we 

sneller starten. Dus eerder en langer motor trial lol!!!!!! 

 

Tot op onze trial baan! 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

 

Namens Zelf Trial Rijden B.V. 

Bjorn Baveld. 

Tel 06-22449137 

info@trialdemoteam.nl  

 

Voor de ‘waarom vragers´ zie pagina 7 + 8!  

Hebben die ook nog wat extra’s om te lezen ;-) 

mailto:info@trialdemoteam.nl
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Route en parkeren trial locatie naar de campus UT Enschede: 

Adres: vul in navigatie: 

-plaats: Enschede, 

-Straat: Boerderijweg  

-Met kruising: Achterhorst (geen huisnummer aanwezig).  

 

Altijd het universiteitsterrein oprijden via de hoofdingang. Belangrijk als je vanuit het Noorden komt. (zie 

onderstaande 2 punten)! Geen ingang UT aan de Noordzijde!! 

De hoofdingang van de Universiteit Twente bevindt zich aan de Hengelosestraat te Enschede. 

Deze kunt u het eenvoudigst bereiken via: 

 A35 > afslag Enschede west (afrit 26) volg borden: ‘Stadion’ (Grolsch Veste) / ‘Universiteit’. 

 Vanuit de richting Oldenzaal: volg de borden via de ring Enschede: ‘Hengelo’ / ‘Stadion’ / ‘Universiteit’. 

 

Parkeren personen auto’s, busjes die de gehele dag blijven staan: 

Boerderijweg > rechtsaf ‘de Achterhorst’ in. Na 50m is een P plaats. 

 

Eerst Parkeren op de P-plaats, daarna per benenwagen 200m  naar het trial terrein. Je tasje met kleding en make-up 

e.d. kun je gewoon dragen!! 

Let op: neem; kleding, waardevolle spullen en eigenrisico verklaring + kopie legitimatie mee. Scheelt extra lopen. 

 

 

Taxi – touringcar: 

Boerderij weg > linksaf ‘de Achterhorst’ in. In de ‘Bus-P’ kunnen jullie uitstappen. Let op met oversteken i.v.m. 

fietsers/bromfietsers!! 

Deze mogelijkheid geldt niet voor auto’s/busjes die de gehele dag blijven. Eerst P-plaats, dan uitstappen/laden! 
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U gaat deelnemen aan een activiteit van Zelf Trial Rijden B.V. (hierna ZTR). Trialrijden is een motorbehendigheidssport, waarbij het niet om 

snelheid, maar om behendigheid gaat. Dus geen motorcross! Echter, er zal wel door het volgen van ‘spoortjes’ gereden worden tussen allerlei 

obstakels. Trialrijden is een motorsport waar ondergetekende (hierna: deelnemer) geen ervaring mee heeft. Bij een mogelijke val is de kans op 

lichamelijk letsel aanwezig. ZTR  zal deze ‘spoortjes’ uitzetten die strikt moeten worden gevolgd. Deelnemer, met wel of geen (motor)ervaring zal 

deze geheel op vrijwillige basis berijden. Indien deelnemer het ‘spoortje’ van te hoog niveau acht, dient hij de trial af te breken en het ‘spoortje’ te 

verlaten waarna door ZTR een ‘spoortje’ van lager niveau zal worden uitgezet. Ook als de deelnemer vermoeid is, dan dient hij tijdig en voldoende 

pauze te nemen om ongelukken te voorkomen. Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de volgende afspraken, verklaringen en de 

algemene voorwaarden van ZTR, welke  algemene bepalingen de deelnemer bekend zijn en hiervan een exemplaar heeft ontvangen: 

 

1. De deelname aan de het trialrijden, doet  de 

deelnemer geheel voor eigen risico. 

2. Schade of letsel dat u aan derden toebrengt is 

geheel voor uw risico. 

3. De deelnemer dient een WA-verzekering te 

hebben afgesloten. Zelfstandigen dienen een 

eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering te 

hebben afgesloten. Uw werkgever heeft een 

ongevallenverzekering voor u afgesloten. 

4. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de 

deelnemer dat zij uitleg/instructie krijgt, zij 

oplet tijdens de uitleg en de uitleg bijwoont. 

Zij is verplicht uitleg te vragen indien deze 

niet gegeven wordt / zij de uitleg gemist heeft 

dan wel de uitleg niet begrepen heeft. 

Instructies en aanwijzingen dienen steeds te 

worden opgevolgd. De deelnemer is zich 

ervan bewust dat de uitleg/instructie geen 

garanties geeft dat mogelijke calamiteiten en 

schade voorkomen worden.   

5. De deelnemer is verplicht de door ZTR 

voorgeschreven veiligheidsmiddelen te 

dragen. Het is de eigen verantwoordelijkheid 

van de deelnemer om voor 

veiligheidsmiddelen te zorgen en deze te 

dragen zoals vooraf aangegeven in de 

aanvullende informatie. Er geldt een 

helmplicht tijdens de activiteiten. Deze dient 

goed te passen en vast te zitten alvorens aan 

de activiteiten begonnen wordt. Het is de 

verantwoording van de deelnemer dat dit ook 

gebeurd. 

6. De medewerkers van het ZTR zijn slechts ter 

ondersteuning aanwezig en bieden geen 

enkele garantie dat calamiteiten en/of 

ongevallen voorkomen kunnen worden. Het 

is de verantwoording van de deelnemers zelf 

de baan, het terrein en/of andere deelnemers 

goed in de gaten te houden tijdens de 

activiteiten.  

7. Het ZTR zal haar best doen om te voldoen 

aan verplichte keuringen, brandveiligheid, 

vergunningen, technische onderhoud, enz. 

Doch rust er geen enkele garantie op dat zich 

voornoemde zaken zich niet kunnen 

voordoen. Het ZTR geeft echter geen 

garantie aan de deelnemer dat de gebruikte 

voertuigen geen technische mankementen 

vertonen. Het ZTR aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor geleden 

schadeontstaan door gebreken aan de 

trialmotoren. De deelnemer realiseert zich dat 

er onderdelen kunnen afbreken, de rem kan 

weigeren, de motor/benzinetank/ leidingen/ 

benzine/oliën in brand kunnen komen te 

staan met alle gevolgen van dien. De 

deelnemer zal geen aanpassingen aan de 

trialmotor aanbrengen noch in draaiende 

delen van de motor grijpen en de trialmotor 

enkel op normale wijze gebruiken. 

8. De activiteiten van het ZTR zijn inspannende 

bezigheden. De deelnemer dient daarom in 

een goede fysieke en mentale conditie te 

verkeren. Het is niet toegestaan deel te 

nemen indien u last heeft van nek- of 

rugklachten, zwanger bent, hartproblemen 

heeft of hebt gehad, u een slechte conditie 

heeft, kortademig bent, onder invloed van 

medicijnen, drugs en/of alcohol bent of lijdt 

aan geestelijke en/of lichamelijke gebreken 

of aandoeningen. Het is uw eigen 

verantwoording te beoordelen of u wel/of 

niet kunt deelnemen en bij twijfel een arts te 

raadplegen. U kunt het ZTR daar op geen 

enkele manier voor aansprakelijk stellen. 

9. Deelnemer zal zich houden aan alle 

instructies, bepalingen, aanwijzingen en/of 

voorschriften van het ZTR. Bij het niet 

houden aan de instructies, bepalingen, 

voorschriften en/of aanwijzingen behoudt het 

ZTR zich het recht voor deelnemer uit te 

sluiten van deelneming, zonder restitutie van 

deelnamekosten en deelnemer aansprakelijk 

te stellen voor eventuele schade.  

10. Deelnemer is minimaal 18 jaar of ouder of 

onder begeleiding van een ouder of voogd. 

 

Vastgelegd in de algemene voorwaarden van 

ZTR: 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid ZTR 

1. Deelname aan activiteiten of 

evenementen geschiedt voor eigen risico 

van de opdrachtgever en deelnemer. 

Behoudens ingeval van opzet of grove 

schuld van ZTR zelf, is ZTR B.V. niet 

aansprakelijk voor enige vorm van schade, 

waaronder gevolgschade, die de 

opdrachtgever of deelnemer lijden als 

gevolg van ongevallen die tijdens deelname 

aan activiteiten of evenementen gebeuren, 

tenzij en voorzover uitsluiting van 

aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd 

mocht zijn. Deze uitsluiting van 

aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige 

schadesoorten zoals alle mogelijke 

schadesoorten ten gevolge van letsel of 

overlijden. 

2. ZTR B.V. is in ieder geval niet 

aansprakelijk voor schade die het gevolg 

is van:  

- omstandigheden die zijn toe te rekenen 

aan de opdrachtgever of deelnemer, zoals 

het niet hebben van noodzakelijke 

documenten, het veroorzaken van 

verkeersovertredingen of andere 

overtredingen van wetten en 

voorschriften, ontoereikende gezondheid 

of conditie, ontoereikende persoonlijke 

uitrusting, onjuist handelen of niet 

handelen, overschatting van de eigen 

capaciteiten, het negeren van instructies 

of aanbevelingen of het niet houden aan 

veiligheidsvoorschriften; 

- handelingen en invloeden van niet direct 

bij de uitvoering van de overeenkomst 

betrokken derden; 

- omstandigheden die anderszins niet te 

wijten zijn aan de schuld van ZTR en 

noch krachtens de wet, rechtshandeling 

of geldende verkeersopvattingen aan 

ZTR kunnen worden toegerekend. 

- Vermissing of diefstal van persoonlijke 

eigendommen van de opdrachtgever of 

deelnemer. 

3. De opdrachtgever en deelnemers worden 

geacht een passende annulerings- en 

ongevallen- en / of 

aansprakelijkheidsverzekering verzekering 

af te sluiten. ZTR aanvaardt nimmer 

aansprakelijkheid voor schade waarvoor 

aanspraak op vergoeding bestaat of op 

grond van de voorgaande zin geacht wordt 

te bestaan uit hoofde van een annulerings- 

en ongevallen- en / of 

aansprakelijkheidsverzekering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen 

en uitsluitingen van aansprakelijkheid 4.  

 

Zelf Trial Rijden B.V. 

www.zelftrialrijden.nl 

info@trialdemoteam.nl 

06-22449137 

         Eigen risico verklaring trialmiddag 

Naam:………………………………. 

Voornaam:………………………….. 

Geb. datum:………………………… 

Handtekening voor akkoord: 

……………………………………… 

Blad 1 
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4.De in dit artikel opgenomen beperkingen 

en uitsluitingen van aansprakelijkheid 

gelden ook voor en ten behoeve van 

directie, werknemers en andere 

vertegenwoordigers van ZTR en betrokken 

dienstverleners en hun personeel, 

waaronder de eigenaar dan wel verhuurder 

van het parkoers c.q. circuit, tenzij de wet 

dit uitsluit. 

5. Indien zich bij de uitvoering van een 

activiteit of evenement onverhoopt een 

gebeurtenis voordoet die tot 

aansprakelijkheid van ZTR leidt, zal die 

aansprakelijkheid beperkt zijn tot het 

bedrag waarop een door ZTR gesloten 

aansprakelijkheidsverzekering aanspraak 

geeft, verminderd met het eigen risico dat 

ZTR onder die aansprakelijkheids 

verzekering draagt. De 

aansprakelijkheidsverzekering van ZTR 

biedt geen dekking voor hetgeen direct of 

indirect met (het gebruik van) 

gemotoriseerde voertuigen verband houdt, 

dit alles in de breedste zin van het woord 
zodat aansprakelijkheid van ZTR die 

hiermee verband houdt volledig is 

uitgesloten. 
 6. In afwijking van de wettelijke 

verjaringstermijnen, bedraagt de 

verjaringstermijn van alle vorderingen en 

verweren jegens ZTR en de door ZTR  bij 

de uitvoering van een overeenkomst 

betrokken derden, één jaar. 

7. ZTR is uitsluitend aansprakelijk voor 

directe schade.  

8.Onder directe schade wordt uitsluitend 

verstaan de redelijke kosten ter vaststelling 

van de oorzaak en de omvang van de schade, 

voor zover de vaststelling betrekking heeft op 

schade in de zin van deze voorwaarden, de 

eventuele redelijke kosten gemaakt om de 

gebrekkige prestatie van ZTR aan de 

overeenkomst te laten beantwoorden, voor 

zoveel deze aan ZTR. toegerekend kunnen 

worden en redelijke kosten, gemaakt ter 

voorkoming of beperking van schade, voor 

zover de opdrachtgever aantoont dat deze 

kosten hebben geleid tot beperking van 

directe schade als bedoeld in deze algemene 

voorwaarden.  

9..ZTR is nimmer aansprakelijk voor 

indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

 

Artikel 14 Vrijwaring 

1. De opdrachtgever en deelnemer 

vrijwaart ZTR voor alle aanspraken van 

derden, welke direct of indirect, middellijk 

of onmiddellijk met de uitvoering van de 

overeenkomst samenhangen of uit de wet 

voortvloeien. 

2. Indien ZTR uit dien hoofde door derden 

mocht worden aangesproken, dan is de 

opdrachtgever en deelnemer gehouden 

ZTR zowel buiten als in rechte bij te staan 

en onverwijld al hetgeen te doen dat van 

hem in dat geval verwacht mag worden. 

Mocht de opdrachtgever en deelnemer in 

gebreke blijven in het nemen van adequate 

maatregelen, dan is ZTR, zonder 

ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe 

over te gaan. Alle kosten en schade aan de 

zijde van ZTR en derden daardoor ontstaan, 

komen integraal voor rekening en risico 

van de opdrachtgever en deelnemer. 

3. De in dit artikel opgenomen vrijwaringen 

gelden ook voor en ten behoeve van 

directie, werknemers en andere 

vertegenwoordigers van ZTR en betrokken 

dienstverleners en hun personeel,  

waaronder de eigenaar dan wel verhuurder 

van het parkoers c.q. circuit, tenzij de wet 

dit uitsluit. 

 

Als u dit formulier niet begrijpt, bent u 

verplicht dit voor  aanvang van de activiteiten 

te melden. 

If you don’t understand this form, you must 

report this prior to the activities. 

Wenn Sie diese Form nicht verstehen, 

müssen Sie über dieses vor den Tätigkeiten 

berichten.

 

Ondergetekende verklaart deze verklaring volledig gelezen en begrepen te hebben en naar waarheid te hebben ingevuld, en voegt tevens 

een kopie geldige legitimatie bij. 
 

Zonder kopie geldige legitimatie is deelname trialrijden uitgesloten! 
 
 

 

Naam:……………………………………………………………………………………………………….. Woonplaats:……………………………………… 

 
 

Adres:……………………………………………………………………………………………..      Postcode:………………………………………… 

 
 

Geboortedatum:……………………………….  Datum deelname:…………………………………..Tel nr:……………………………………………. 

  

Locatie Deelname:…………………………….. Handtekening: ………………………….    Datum handtekening:………………………...………….. 

 Afzonderlijke handtekening  van deelnemer en of wettelijk vertegenwoordiger voor de inzage van een eigen exemplaar van de algemene voorwaarden van ZTR 

(gedeponeerd op 20 augustus 2014 bij de griffie van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo onder nummer 23/2014.) www.zelftrialrijden.nl/algemenevoorwaarden/ 

 
                   Let op, deze ook!                                             Handtekening: …………………………………...                                      Let op, deze ook! 

 

            Zorg dat alle lijntjes (………………………….) van blad 1 & 2 zijn ingevuld! Blad 2 
 

Ouder van : ...............................................................................  (alleen invullen indien deelnemer minderjarig is en zelfstandig  meedoet) verklaart                      

door,   medeondertekening van deze eigen risico verklaring geen bezwaar te hebben tegen deelname van voormelde minderjarige. 

 

            Naam:                                                                      Handtekening:                                        Datum handtekening: 
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???Waarom??? 

 

Alcohol: Zorg dat iedereen nuchter is! 

Waarom: Gemotoriseerd uitje, en niet alleen voor je eigen veiligheid, maar ook voor anderen! 

Betaling: Organisator dient vooraf het geld te hebben geïnd van deelnemers. Betalen vooraf per bank, of op de dag 

zelf contant (geen pin). Voor het aantal personen waarvoor geboekt is, dient betaald te worden.  

Waarom: Je hoeft niet verplicht vooraf te betalen of een deel aan te betalen. Denk dat wij daar nog een uitzondering 

in zijn in dit segment. Wij vertrouwen erop dat de mensen die boeken ook daadwerkelijk komen. Wij reserveren 

plaatsen en huren personeel in voor die dag, dus daarom dient voor het aantal gereserveerde personen te worden 

betaald. Te vaak kwamen groepjes met minder pers, waardoor wij anderen hebben moeten weigeren terwijl er wel 

plaats was achteraf en wij teveel (duur) personeel hadden lopen. Voorkom gezeur, zorg dat je als organisator vooraf 

al het geld in je bezit hebt! Ziekte, privé omstandigheden hebben wij altijd begrip voor. Geen oppas, toch werken of 

ziek van de alcohol niet! 

 

Vertrek thuis: heeft iedereen een ingevulde eigenverklaring + kopie legitimatie? Hebben de bestuurders de juiste 

routebeschrijving (geen oldenzaalsestraat)? Juiste kleding bij jullie? 

Waarom: Alles vooraf ingevuld, en iedereen op tijd, kunnen we snel starten en jullie maximaal van jullie dag 

genieten. 

 

Aankomsttijd: afgesproken tijd is aanvangstijd! Zorg dat iedereen minimaal 10 min van te voren aanwezig is! Ga je 

het niet redden op de afgesproken tijd? Bel dan voor de afgesproken tijd; 06-22449137! 

Waarom: opstarten/ instructie is het enige verplichte onderdeel. Dit doen wij pas als alle groepen compleet zijn. Als 

mensen te laat zijn, kunnen wij een afweging maken om vast te beginnen of juist niet. Afhankelijk van de vertraging. 

Bij niet op tijd aanwezig zijn, kunnen wij niet de 100% genoeg rijgarantie of uitdaging geven. En is bovenal 

ontzettend vervelend!! Wij hebben altijd begrip voor onverwacht oponthoud. Bel dan even. 

 

Aankomst campus ut: Houd je aan de wegenverkeerswet. Rij normaal en rustig op de campus. 

Waarom: Wij zijn te gast op het terrein van de universiteit. Wij zijn immers een trialterrein sneller kwijt dan dat we er 

eentje terug hebben! Unieke locatie!! 

 

Parkeren (belangrijk): Doe dit op de aangegeven manier. 

Waarom: Officieel is er een parkeerverbod buiten de vakken op de campus van de UT.  

 

Toilet: Geen toilet aanwezig op terrein. Niet bij aankomst in de berm gaan staan! Vraag op het terrein waar de 

‘natuur’ plek is! 

Waarom: Weg wordt veel gebruikt door mensen die verbonden zijn aan de universiteit. Staat asociaal dat al dat 

‘motor volk’ langs de weg staat te ‘pissen’ Gewoon op het trialterrein vragen waar je kunt ‘afgieten’. En eventueel de 

WC service fiets pakken. 

 

Zaterdag / zondag: Terrein is vrij te betreden. Poort altijd direct weer sluiten!! 

Waarom: Komen er geen andere personen of honden op het terrein. Scheelt weer veel discussiëren met deze mensen. 

 

Maandag t/m vrijdag: Via de rechterkant van het afzetlint terrein betreden. Absoluut niet via de klinkers!! 

Waarom: Groen,- en gronddepot is geopend. Onveilige situaties door voertuigen op het depot, is einde trial clinic’s 

op doordeweekse dagen! Dus rechts van het lint. Ook als voor jou tijdens je normale werk lintjes niet gelden. 

Vandaag dus wel!! 
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Hond: Hond niet roepen of voeren. Ook niet; ppssst. Pfffjt of andere geluiden. 

Waarom: Worden de leden Zelf Trial Rijden jaloers omdat wij die aandacht niet krijgen! Nee, krijgen wij een 

vervelende hond van!  

 

Motoren: Niet tussen de motoren door lopen, kijken met de ogen.  

Waarom: Om een  domino van motoren  uit het verleden te voorkomen!! 

 

Garderobe: Kleding helmen / tassen graag direct achter in de aanhanger. Geen kleding / helmen onder de tent of op 

de tafels en bankjes. Ook niet naast de bus of op dissel van de aanhanger. Helmen Zelf Trial Rijden nog even laten, 

eerst gezellig koffie + instructie! 

Waarom: Ruimte vrij om te zitten. Geen gezeur over spullen die op de grond vallen of drank dat er overheen valt. 

Geen kans op struikelen. Wij kunnen overal vrij bij. 

 

Consumpties: Deze zijn vrij te pakken. Inschenken vanaf de rvs buffet tafel. Spullen daar laten staan. Bier staat koud, 

bier is einde trialrijden! Je bepaald zelf je eigen dag bij ons. 

Waarom: Bij boeking arrangement zit alles onbeperkt erbij voor die dag. Laat alles op de plek staan, kan iedereen het 

vinden en wordt er niks onnodig aangebroken. Bier is einde trial. Spreekt voor zich. Je deelt hoeveelheid trialrijden, 

niveau en pauzes zelf naar eigen wens in. Zo bepaald iedereen zelf zijn/haar eigen dag. 

 

Afval: Lege bekertjes, wikkelingen snoep, etc direct in de afvalbak.  

Waarom: Krijgen wij zo’n rotzooi. Kleine moeite! 

 

Organisator: Graag alles setjes eigen verklaring + kopie van je groep verzamelen. Enkel als setjes inzamelen. 

Waarom: Kunnen jullie zo snel mogelijk de motor op. Kopie legitimatie verplicht! Laten zien legitimatie niet 

voldoende. Niet mee eens? Vooraf per mail aangeven. Niet op de dag zelf!  

 

Vertrek:  Gewoon netjes vertrekken vanaf de campus, en niet ‘wild’ van de trialdag, kijken welke kunstjes je kunt 

met je eigen auto/motor! 

Waarom: Wij willen graag nog lang gebruikmaken van onze unieke locatie!  

 

Tevreden met de verkregen antwoorden?....Gelukkig! Tot op onze trialbaan!  ;-) ;-);-) 

 

Zelf Trial Rijden B.V. 

Bjorn Baveld 

06-22449137 

info@trialdemoteam.nl 
 


