
 
 
 
 
 
 

Voorwaarden deelname testparcours 
 
1. Aansprakelijkheid  
Het is de bezoeker bekend dat aan het deelnemen aan een testparcours van Bike MOTION Benelux, E-bike 
Xperience en/of Fiets en Wandelbeurs risico’s verbonden zijn. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden bevestigt 
hij/zij dat hij/zij noch Jaarbeurs (Organisatie Bike MOTION Benelux en E-bike Xperience) en haar medewerkers, noch 
Holcus Buiten (Organisatie Fiets en Wandelbeurs) en haar medewerkers, noch de exposanten aan Bike MOTION 
Benelux, E-bike Xperience en/of Fiets en Wandelbeurs en haar medewerkers, noch de andere bij de realisatie van 
een testparcours betrokken partijen, noch enige andere medewerkers of exposanten aan een testparcours 
aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen, voortvloeiende uit deelname aan een testparcours. Bezoekers, bij enige 
gebeurtenis, kunnen elkaar onderling niet aansprakelijk stellen.  
 
2. Schade  
De bezoeker aan een testparcours is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de bezoeker wordt 
toegebracht aan de organisatie, haar apparatuur en benodigdheden, de start- en finishlocatie(s), het (terrein-) 
meubilair, de attributen bij zowel de posten als elders in het terrein, evenals voor schade toegebracht aan derden.  
 
3. Gezondheidsverklaring  
De bezoeker verklaart dat hij/zij in goede gezondheid verkeert om veilig gebruik te maken van het parcours en dat 
hij/zij niet onder invloed is van alcohol en/of drugs en/of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. De 
organisatie is te allen tijde gerechtigd bezoekers zonder opgaaf van reden deelname aan het testparcours te 
weigeren. 
 
4. Uitsluiting van deelname bij wangedrag  
Elke bezoeker aan het fietsparcours dient de huisregels te respecteren. Bij wangedrag van een bezoeker wordt de 
bezoeker uitgesloten van deelname aan het testparcours en zal onmiddellijk verwijderd worden van het terrein.  
 
5. Portrechtrecht 
De bezoeker is op de hoogte dat door de organisatie beeldmateriaal wordt gemaakt (foto en video) van dit evenement 
en geeft hierbij toestemming voor gebruik van beeldmateriaal waarop bezoeker is afgebeeld voor verslaglegging van 
dit evenement en ziet af van het portretrecht ten behoeve van Bike MOTION Benelux, E-bike Xperience en Fiets en 
Wandelbeurs. Indien bezoeker hier bezwaar tegen heeft dan kan bezoeker zich melden bij de fotograaf/filmer of bij de 
informatiebalie om dit vast te leggen. Meer informatie over hoe Jaarbeurs omgaat met privacy van de bezoekers, 
raadpleeg dan www.jaarbeurs.nl/privacystatement  
 
6. Doorgeven van persoonlijke gegevens  
Door gebruik van het testparcours wordt automatisch toestemming gegeven aan Jaarbeurs voor het eenmalig 

versturen van een email vanuit Jaarbeurs over deelname aan deze activiteit en het eenmalig versturen van een email 

vanuit de exposant over de geteste fiets(en). Indien bezoeker heeft aangegeven dat de exposant (of één van haar 

dealers) hem/haar additioneel kan benaderen over de geteste fiets(en) worden de contactgegevens door de exposant 

doorgegeven aan de dichtstbijzijnde dealer van het betreffende merk. De verwerking van de gegevens van de 

bezoeker gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). 

(7. bij minderjarigen)  
Met een, door de ouder/toezichthouder, ingevuld vrijwaringsbewijs tijdens genoemde evenementen verklaart deze 

ouder/toezichthouder dat de bezoeker jonger dan 18 jaar de toestemming heeft om aan de activiteit deel te nemen. 

Ter plekke kunnen exposanten en toezichthouders naar een legitimatiebewijs vragen ter verificatie van leeftijd; indien 

dit niet kan worden getoond, dan wordt deelname geweigerd. Het is ter beoordeling aan de exposant of de fiets 

geschikt is voor minderjarigen en de exposant bepaalt of een fiets wordt uitgegeven. Voor het testen van e-bikes en 

racefietsen is de minimale leeftijd 12 jaar. Tussen 12 en 16 jaar mag alleen onder begeleiding van een 

ouder/toezichthouder worden gefietst. Voor high speed e-bikes (speed pedelecs) en e-mountainbikes is de minimale 

leeftijd 16 jaar. Voor het kinderfietsparcours geldt geen minimale leeftijd. 
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Huisregels deelname testparcours 

 
 Gebruik van een fietsparcours is uitsluitend toegestaan met een testparcoursvoucher (vrijwaring). Deze 

voucher dient voor iedere testrit getoond te worden. 

 Indien je naar buiten gaat voor het testen van racefietsen, kan een borg worden gevraagd in de vorm van een 
geldig legitimatiebewijs. 

 Een testparcoursvoucher kan verkregen worden na akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden van 
vrijwaring. Voor kinderen onder de 18 jaar moet een meerderjarige ouder of toezichthouder deze voucher 
tekenen. 

 Voor het testen van e-bikes, (e)-mountainbikes en racefietsen is de minimale leeftijd 12 jaar. Tussen 12 en 16 
jaar mag alleen onder begeleiding van een ouder/toezichthouder worden gefietst. 

 Voor high speed e-bikes (speed pedelecs) en e-mountainbikes is de minimale leeftijd 16 jaar. 

 De exposant bepaalt of de fiets wordt uitgegeven aan een minderjarige. 

 Voor het kinderfietsparcours geldt geen minimale leeftijd. 

 Voor de high speed e-bikes (speed pedelecs), e-mountainbikes, racefietsen en mountainbikes is een helm 
dragen verplicht. 

 Geef langzame rijders de ruimte. 

 Gebruik splitsingen en verbredingen in parcours om in te halen, doe dit niet op de smalle delen van het 
parcours. 

 Niet slippen. 

 Het is geen wedstrijd, matig je snelheid. 

 Bij grote drukte wordt gebruik van het parcours gelimiteerd. 

 Aanwijzingen van de toezichthouders (instructeurs, Bike MOTION Benelux- , E-bike Xperience- , Fiets en 
Wandelbeurs- en Jaarbeurs personeel) dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 

 Bij wangedrag is de organisatie gerechtigd de bezoeker onmiddellijk van het parcours te verwijderen 


