Deelnemers reglement
112 On Wheels moet voor iedereen een feest zijn, laten we hier samen aan werken.
In geval van Nood bel 112, de GMK staat in contact met 112 On Wheels

Overmacht:
Wensambulance Limburg de organisator van 112 On Wheels is niet verantwoordelijk voor het aflassen
van de het evenement in uitzonderlijke gevallen (overmacht)
De gemaakte kosten als ook eventuele schade kunnen niet verhaald worden op de organisatie wanneer
dit het geval is.
Veiligheid:
Het rijden met voertuigen op het terrein is niet toegestaan dit ivm de veiligheid van de bezoekers anders
dan met de organisatie overeengekomen.
Binnen de ride a long zone is de snelheid max.15 km per uur, in open voertuigen dient gebruik te worden
gemaakt van gordels of helm.
Aansprakelijkheid

Deelname geschied voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook
genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname.
Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij de
schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijk
schadesoorten tgv letsel of overlijden.
Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisatie voor
schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot
vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter
zaken van die schade uitkeert.
De deelnemer dient afdoende verzekert te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande
mocht lijden tgv zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als
gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten mbt het evenement.
De deelnemer dient afdoende verzekert te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde
schade.
De Deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden
door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het
directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.
Op deelname aan het evenement is Nederlands recht van toepassing. In voorkomende gevallen zullen
geschillen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

112 On Wheels, voor en door Wensambulance Limburg
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