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Cycle2Explore  

 - Long Distance Cycle Tours -  

 

Voor deelname aan onze reizen is het verplicht onderstaande verklaring te ondertekenen en voor 

vertrek aan ons te retourneren. 

 

Toelichting op deze verklaring vind je in de bijlage. Deze informatie is ook te vinden op onze website 

onder "Algemene Voorwaarden" 

 

Eigen Risico Verklaring 
 

“Hiermee verklaar ik, voor wat betreft de deelname aan het verkeer, volledig voor eigen 

risico aan de reis deel te nemen. Ik zal de organisatie van deze reis op generlei wijze 

aansprakelijk stellen voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij ik eventueel 

betrokken raak. Mijn deelname aan deze reis is derhalve op eigen risico.” 

 

→ Handtekening:  

 

“Ik verklaar over een voldoende goede fysieke en mentale conditie te beschikken en zal bij 

twijfel hierover mijn arts raadplegen. Ik zal de organisatie van de reis op generlei wijze 

aansprakelijk stellen voor ongevallen of schade die tijdens de reis voortkomt uit 

onvoldoende fysieke en/of mentale gezondheid. Mijn deelname aan deze reis is derhalve op 

eigen risico.” 

 

→ Handtekening:  

 

 

Naam: 

Plaats: 

Datum: 

Bestemming: 

Vertrekdatum: 

 

 

Om eventuele hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen is het van belang dat wij in 

het bezit zijn van de gegevens van je reisverzekering en van een contactpersoon thuis. 

 

 

Reisverzekering:      Contactpersoon thuis: 

Maatschappij:       Naam: 

Polisnummer:       Tel. no. #1: 

Alarmnummer:       Tel. no. #2: 

 

 

 

Deze verklaring volledig ingevuld en op twee plaatsen ondertekend opsturen naar Cycle2Explore 
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TOELICHTING OP DE EIGEN RISICO VERKLARING 

 

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 

Cycle2Explore zal onderweg op vele manieren proberen de veiligheid van de deelnemers te 

waarborgen en de kans op ongelukken te beperken. We geven goede adviezen op gebied van 

beschermende kleding en verplichten deelnemers zich hieraan te houden. Ook zullen we voor wat 

betreft deelname aan het verkeer zo goed mogelijk advies geven. 

 

Omdat de deelnemers zelf een voertuig besturen kan Cycle2Explore zich niet verantwoordelijk 

stellen voor eventuele ongevallen en materiale of fysieke schade die hieruit voortkomt. Ook stellen 

wij ons niet aansprakelijk voor het rijgedrag van lokale weggebruikers die eventueel een ongeluk 

veroorzaken waarbij deelnemers betrokken raken. Deelname aan de reis is derhalve volledig op 

eigen risico. Om deze aansprakelijkheidsbeperking zo duidelijk mogelijk te maken dient 

Cycle2Explore voor vertrek  in het bezit te zijn van een ondertekende ‘eigen risico’ verklaring. 

 

Omdat je zelf verantwoordelijk bent voor (de gevolgen van) je eigen rijgedrag zullen we je niet 

verplichten routes te rijden of obstakels te trotseren waar je je persoonlijk niet veilig bij voelt. Je kunt 

dit dan ter plaatse kenbaar maken aan de reisbegeleiding. Er zal dan in overleg een alternatief 

worden geboden. Omdat een alternatieve route vaak niet binnen bereik ligt of het groepsbelang hier 

nadelen van ondervindt zal de reisleider je aanbieden in de volgauto plaats te nemen.  
 

Medicijnen, Ziektes en Fysieke conditie 

Indien je afhankelijk bent van medicijnen (zoals insuline) of als je door je gezondheid bepaalde 

beperkingen hebt, dien je de reisbegeleider hiervan aan het begin van de reis van op de hoogte te 

stellen. Mocht je niet zeker zijn of je met een bepaalde ziekte of gezondheisproblemen de reis op 

verantwoorde wijze kunt maken, neem dan ruim voor vertrek contact met je arts. Houd er rekening 

mee dat de reizen fysiek en mentaal inspannend kunnen zijn en dat dit versterkt kan worden als de 

weeromstandigheden tegen zitten of andere externe factoren de reis beinvloeden. Wij verwachten 

van iedere deelnemer dat hij/zij zich goed informeert over de zwaarte van de reis. 
  

Je dient te verklaren te beschikken over een voldoende goede gezondheid om de reis succesvol en 

probleemloos te volbrengen. Cycle2Explore stelt zich niet verantwoordelijk voor de gevolgen van je 

eigen gezondheid en fysieke conditie tijdens de reis. Natuurlijk zullen wij je onderweg indien mogelijk 

zoveel mogelijk bijstaan, mits de rest van de groep hier niet teveel nadeel van ondervindt. 

 

Om er zeker van te zijn dat je als deelnemer op de hoogte bent van de eigen risico's van deelname 

dient Cycle2Explore voor vertrek in het bezit te zijn van een ondertekende 'eigen risico' verklaring. 

 

Weersomstandigheden en natuurinvloeden 

Onze reizen worden zo goed mogelijk gepland in het meeste gunstige jaargetijde. Echter niets is zo 

onvoorspelbaar als het weer. En juist in de gebieden waar Cycle2Explore organiseert is het weer een 

belangrijke factor in de beleving van de reis. Het weer kan ons dwingen alternatieve routes te rijden, 

het programma aan te passen of bij zeer slechte vooruitzichten de reis in overleg met de deelnemers 

vroegtijdig te beeindigen. Ook kunnen  natuurrampen, zoals overstromingen, aardbevingen, 

vulkaanuitbarstingen het verloop van de reis sterk beinvloeden. Cycle2Explore zal in dit geval 

alternatieven bieden en deze in overleg met de groep uitvoeren. Cycle2Explore stelt zich echter op 

generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van deze externe invloeden op de reis. In zulke gevallen 

zal artikel 9.5 uit de algemene voorwaarden van kracht worden. 


