Algemene voorwaarden Baanverhuur Fcc Wheels Erp. DD 20210307
De baan is te huur voor BMX clinics of trainingen. De baanhuur is inclusief gebruik van het starthek.
Pas na betaling van de totale reserveringskosten is de reservering definitief.
Bij betaling gaat u akkoord met de voorwaarden van het huren van de baan van Fcc Wheels
De reserveringskosten dienen een week van tevoren te worden overgemaakt op
NL44 RABO 0153312904 t.n.v. fcc Wheels o.v.v. baanhuur + naam huurder of vereniging.
Wanneer er zonder geldige aanwijsbare reden afgezegd wordt, wordt er 10% van het totale
huurbedrag in kosten gebracht.
Het bestuur is ten allen tijden gerechtigd om een reserveringsaanvraag te weigeren of ongedaan te
maken zonder opgave van reden. baan
Wanneer er niet gefietst kan worden door het weer of onvoorziene omstandigheden heeft Fcc
Wheels het recht om de reservering uit te stellen of te annuleren. Bij het ongedaan maken van een
reservering door Fcc Wheels, wordt het gehele huurbedrag teruggestort. Dit kan tot 2 uur voor de
training.
Baangebruik: Het gebruik van de BMX baan geschied op eigen risico.
Fcc Wheels is niet aansprakelijk bij letsel of materiaalbreuk bij valpartijen o.i.d.
Het is voor iedereen verboden om tegen de oplopen en aflopen van bulten, op- of af- te lopen!
Alleen BMX fietsen zijn op de baan is toegestaan.
Stilstaan van rijders is niet toegestaan op de bulten.
Kosten baanhuur bedragen € 150 ,- per 2uur met een groep van maximaal 20rijders
Baan verhuur aanvragen op baanverhuur@fccwheels.nl
De trainingsgroep zorgt voor een zichtbaar persoon (geel of oranje hesje) die het aanspreekpunt is,
voor de club of eventuele controleur van de gemeente. Deze persoon is verantwoordelijk voor het
aanspreken van mensen op verkeerd gedrag en het niet op volgen van de regels.
De trainingsgroep zorgt zelf voor een EHBO- of BHV-er die bij incidenten de taken waar kan nemen.
Alle boetes die voortvloeien uit het niet houden aan de regels, komen ten laste van de groep die de
baan gehuurd heeft. Ook eventuele boetes die de vereniging krijgt tijdens dit trainingsblok, die
voortvloeien uit het niet opvolgen van de regels.
Parkeren achter het circuit op het weiland op de aangegeven P plaatsen.
(komende vanaf Erp de eerste inrit aan de rechtse kant, net voor het circuit)
getekend op + paraaf:

Per rijder max 1 begeleider die in de auto op de parkeerplaats wacht (achter de omheining). Ook
daar geldt de regel, 1.5 meter afstand bewaren.
Bij het verlaten van de parkeerplaats, graag over het klinkerpad naar de uitgang.
Op het terrein / P plaats, geldt 1 richtingsverkeer.
Extra Covid 19 regels.
Er geldt op dit moment een leeftijdsgrens wat wil zeggen dat er rijders tot en met 26 jaar gezamenlijk
mogen trainen. Uiteraard met het maximaal aan tal rijders zoals op voorgaande pagina aangegeven.
FCC wheels gaat er vanuit dat iedere huurder, in het algemeen met gezond verstand omgaat met de
Covid 19 regels.

Ondertekend door de huurder:

dd.
naam:

Handtekening:

Graag een kopie of foto digitaal versturen van beide pagina’s naar baanverhuur@fccwheels.com
voor aanvang desbetreffende training(en)

