Extreme Mountain Trail Park Tilburgs - Stal Tilburgs
Burgemeester Aartslaan 29
5571 TR Bergeijk
Noord – Brabant
Routebeschrijving
Telefoonnummer: 06 – 54657450
info@staltilburgs.nl

Naam

:

Voornaam

:

Adres

:

Postcode

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

Email-adres

:

hierna te noemen, deelnemer
Plaats :

Datum van het eerste bezoek :

 Ik sta toe dat foto- en filmmateriaal van mij kunnen worden gebruikt voor de website van Stal
Tilburgs of voor de facebookpagina van Extreme Mountain Trail Tilburgs.

 Ik verbied dat foto- en filmmateriaal van mij kunnen worden gebruikt voor de website van Stal
Tilburgs of voor de facebookpagina van Extreme Mountain Trail Tilburgs.

Met deze handtekening bevestig ik dat ik de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de
disclaimer gelezen heb en dat ik herkenning geef aan de inhoud, ook in het geval van
toekomstige gebruik van het Extreme Mountain Trail Park Tilburgs en het terrein van Stal
Tilburgs.

,
Plaats

Datum

Handtekening (wettelijk vertegenwoordiger bij deelnemers onder de 18 jaar)
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Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen bovengenoemd persoon, hierna te noemen;
deelnemer en de eigenaar van Stal Tilburgs, hierna te noemen; organisator.
Overeenkomst
§1 Algemene bepalingen
1.

De in deze overeenkomst te noemen organisator is de eigenaar van Stal Tilburgs en het Extreme
Mountain Trail Park Tilburgs, hierna te noemen Trail Park.

2.

Op alle prestaties die organisator verricht, zijn de aan deze overeenkomst gehechte algemene
voorwaarden en stalreglement van toepassing, waarmee de deelnemer zich door ondertekening dezes
uitdrukkelijk akkoord verklaard.

3.

Gebruik makers van het Trail Park en het gehele terrein van Stal Tilburgs zijn naast de deelnemers,
ook alle andere personen (incl. helper, bezoeker en toeschouwer), die het park resp. het terrein van
Stal Tilburgs betreden, ook wanneer zij niet actief deelnemen aan een van de evenementen.

4.

Iedereen heeft zich netjes te gedragen zodat de veiligheid, de algemene orde en de aangename sfeer
worden gewaarborgd. Diegene die anderen lastig valt of zich bemoeit met de trainingen kan verzocht
worden om het terrein te verlaten.

5.

Om juridische redenen moet deze overeenkomst bij het eerste gebruik door een bevoegd persoon (bij
minderjarige de wettelijk bevoegd persoon) ondertekend worden. Dit overeenkomstige formulier
kunt

u

vinden

op

www.staltilburgs.nl

onder

Extreme

Mountain

Trail

–

Informatie.

Voor oud-deelnemers is een informele aanmelding per e-mail (bij voorkeur) of per telefoon
voldoende.
6.

Tenminste één toezichthouder van Stal Tilburgs is, in principe, altijd in het Trail Park aanwezig tijdens
het evenement. Uitzondering hierbij is de “vrije training”.

7.

Het gebruik van het Trail Park en het gehele terrein van Stal Tilburgs is op eigen risico.

8. Honden zijn buiten het Trail Park en op het gehele terrein van Stal Tilburgs welkom maar dienen
aangelijnd te zijn. Gelieve de hond(en) vooraf uit te laten, let wel buiten het terrein van Stal Tilburgs.
Er dient rekening gehouden te worden met de twee stalhonden die bij Stal Tilburgs los rondlopen.

§2 Gebruik
1.

Het Trail Park is, afhankelijk van de weersomstandigheden, het hele jaar geopend. Het is voor de
ruiters van buitenaf (dus zij die geen pensionklant zijn van Stal Tilburgs) mogelijk om via het internet,
op de aangegeven data, een afspraak te maken. Voor deelname dient men zich voorafgaand
aangemeld te hebben.

2.

Bij ongunstige weersomstandigheden / bodemomstandigheden wordt dit minimaal 1 dag voor
aanvang van het evenement door de organisator bekend gemaakt, hetzij via de mail of telefonisch.

3.

Tijdens evenementen is het niet de bedoeling dat men direct op het paard stapt. In het eerste deel van
het evenement wordt door alle deelnemers gewerkt met het paard “aan de hand”. Paarden mogen
daarbij wel gezadeld zijn maar geen hoofdstel dragen.

4.

Het werken aan de hand geschiedt aan het halster met een lang touw/leadrope, géén longeerlijn of
halstertouw! Het dragen van handschoenen kan hierbij verstandig zijn.
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5.

Personen jonger dan 18 jaar zijn verplicht een goedgekeurde (EN-1384) veiligheidshelm te dragen
wanneer zij zich op een paard bevinden. De organisatie stelt voor personen jonger dan 18 jaar tijdens
het rijden een bodyprotector niet verplicht maar wordt wel degelijk aangeraden.

6.

Voor deelnemers ouder dan 18 jaar raadt de organisatie ook het dragen van een goedgekeurde
veiligheidshelm aan (tijdens het rijden) maar stelt dat aan hen niet verplicht.

7.

Het dragen van deugdelijk schoeisel is verplicht voor alle deelnemers. Sportschoenen e.d. zijn niet
toegestaan.

8.

De organisatie stelt het dragen van beenbescherming voor de paarden niet verplicht maar raadt
deelnemers het wel ten zeerste aan om paarden om alle vier de benen bescherming te geven.
Bandages worden hierbij niet toegestaan! Deelnemers moeten er zich van bewust zijn dat schade en
letsel aan paarden, voor/tijdens en na het evenement niet op de organisator verhaald kan worden en
dat de deelnemers hier zelf volledig verantwoordelijk voor zijn. Peesbeschermers dienen tijdens
lunches/pauzes langer dan 15 min. afgedaan te worden.

9.

Harnachement van het paard dient in goede staat te zijn. De deelnemer dient te voorkomen dat dit
door slijtage stuk gaat en eventueel letsel veroorzaakt bij mens of dier.

§3 Schade
1.

Elke deelnemer/schadeveroorzaker is verplicht om onmiddellijk alle door hem vastgestelde schade,
hetzij aan hemzelf, zijn paard of aan de onderdelen/obstakels van het Trail Park, te melden bij de
organisator.

2.

De deelnemer is zelf aansprakelijk voor de veroorzaakte schade en na overleg met de organisator zal
worden bekeken hoe de schade zal worden afgehandeld.

§4 Bewijs van verzekering
1.

Het gebruik van het Trail Park, de accommodatie en het terrein van Stal Tilburgs is alleen toegestaan
als u over een geldige aansprakelijkheidsverzekering beschikt. Dit bevestigt de deelnemer met zijn
handtekening onderaan deze overeenkomst.

2.

Ook wordt met de handtekening bevestigd dat het paard van de deelnemer vrij is van besmettelijke
ziekten en volgens wettelijke normen is geënt. Paspoort dient den alle tijden te kunnen worden
overhandigt aan de organisator ter controle.

3.

Daarnaast wordt door de organisator een particuliere ongevallenverzekering aanbevolen.
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Voorwaarden van deelname
§1 Toepassing
1.

De Extreme Trail evenementen worden in individuele- of groepsverband gehouden in het Trail Park.

2.

Deze voorwaarden van deelname zijn van toepassing tussen de deelnemer(s) en de organisator van
het evenement volgens rechtsverhouding en zijn inhoudelijk onderhevig aan wijzigingen.

3. Ze zijn in hun huidige versie een onderdeel van het contract tussen de organisator en de deelnemer.
Veranderingen aan de voorwaarden worden door de organisator aangekondigd op internet.
4.

Alle overeenkomsten en evenementen zijn onderworpen aan deze voorwaarden voor deelname; ze
worden bij elke aanmelding van de aanvrager erkend.

§2 Veiligheidsmaatregelen
1.

Organisatorische maatregelen maakt de organisator aan het begin en eventueel tijdens het evenement
aan de deelnemers bekend.

2.

De instructies die door de organisator en dienovereenkomstig personeel zijn aangegeven dienen te
worden opgevolgd. Bij overtredingen die het verloop van het evenement verstoren of die een
bedreiging vormen voor de veiligheid van de andere deelnemers, kan de betrokkene op elk moment
worden uitgesloten van deelname. Recht op terugbetaling van de geldsom bestaat vervalt hiermee.

3.

Personen jonger dan 18 jaar mogen tijdens evenementen in groepsverband niet met hengsten
werken. Dit geldt niet voor privélessen of voor evenementen die georganiseerd zijn door particuliere
groepen.

§3 Aanmelden
1.

De registratie om mee te doen wordt gedaan voor het begin van het evenement. Het
aanmeldingsformulier en deze overeenkomst zijn te vinden op www.staltilburgs.nl. De organisator
behoudt zich het recht voor bij (te) veel aanmeldingen deelnemers te weigeren.

2.

De organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer op elk moment uit te sluiten van het
evenement, als deze bij het aanmelden verwijtbaar kan worden gemaakt dat hij valse
persoonsgegevens heeft opgegeven.

3.

Het evenement heeft een vast max. aantal deelnemers, aanmeldingen die op dat moment de limiet
overschrijden worden niet geaccepteerd. Er bestaat de mogelijkheid om als deelnemer op de
wachtlijst voor het betreffende evenement geplaatst te worden. Wanneer een andere deelnemer zich
afmeldt voor het evenement zal de eerstvolgende deelnemer op de wachtlijst per e-mail worden
gecontacteerd.

4.

Minderjarige deelnemers dienen schriftelijk toestemming van de ouders te hebben om deel te nemen
aan het evenement.
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§4 Betalingen
1.

Betalingen voor de evenementen worden overgemaakt op het volgende bankrekeningnummer:
Paardenhouderij Tilburgs; Rabobank Bergeijk; NL26 RABO 0106 3223 54.

2.

Betalingen dienen te uiterlijk 1 week voor deelname te worden voldaan. Na betaling is de inschrijving
definitief.

3.

Mocht er niet binnen de gestelde termijn van 1 week zijn betaald dan is de organisator vrij om zonder
mededeling aan de deelnemer de plaats door te schuiven naar de volgende deelnemer.

§5 Afmelden
1.

Afmelden kan tot een week voor aanvang van het evenement, daarbij heeft de deelnemer geen recht
op terugbetaling het inschrijfgeld.

2.

De organisator heeft ten alle tijden het recht om deelnemers van het Trail Park te verwijderen
wanneer:
a.

de deelnemer, ondanks waarschuwingen van de organisator dan wel zijn personeel,
unfair gedrag tegenover zijn paard vertoont dat in strijd is met de wet
dierenbescherming of wanneer hij geen controle over zijn paard heeft.

b.

het paard gevaarlijk gedrag vertoont t.o.v. andere paarden of zijn ruiter.

c.

het paard is te ziek, kreupel of in algemeen slechte gezondheid om deel te nemen aan het
evenement.

d.
3.

wanneer het inschrijfgeld nog niet is voldaan.

Bij annuleringen door de organisator als gevolg van overmacht, zoals epidemieën, gevaarlijke
weersomstandigheden of soortgelijke gevallen behoudt de organisator het recht om het evenement af
te lassen. Het inschrijfgeld zal dan volledig worden terugbetaald en verdere aanspraken hierop zijn
niet mogelijk. De voorkeur gaat uit om dit minimaal 3 dagen voorafgaand aan het evenement te
communiceren met de deelnemers.

§6 Gegevensverzameling en gebruik
1.

De deelnemer geeft aan het einde van deze overeenkomst aan wel/niet akkoord te gaan met het feit
dat de foto’s en eventueel video’s die gemaakt zijn, in verband met zijn deelname aan evenementen,
kunnen worden verspreid en gepubliceerd zonder vergoeding.

2.

Elk bezwaar tegen het gebruik van de foto’s/beeldmateriaal dient schriftelijk te worden aangegeven.

3.

Klantgegevens, voor zover deze noodzakelijk zijn voor zakelijke doeleinden, in overeenstemming met
de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, wordt opgeslagen en uitsluitend gebruikt
in verband met de uitvoering van de contractuele betrekkingen.

§5 Extra
1.

Er geldt altijd het Nederlands recht ook als u vanuit het buitenland hebt aangemeld.
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Disclaimer:
1.

De deelname aan de Extreme Trail evenementen in het Extreme Mountain Trail Park Tilburgs hierna
te noemen Trail Park, en het gebruik van de accommodatie en terrein(en) van Stal Tilburgs is geheel
op eigen risico.

2.

Het gebruik van de, door de organisator in het park, opgenomen hindernissen en alle andere
faciliteiten van het Trail Park zijn geheel op eigen risico.

3.

De deelnemer is zich ervan bewust dat Extreme Trail een tak van sport is waarbij groot risico voor de
gezondheid voor mens en paard kan omvatten.

4.

Veiligheid en wetgeving inzake dierenwelzijn (ook t.o.v. de uitrusting van mens en paard) is enkel en
alleen voor de deelnemer.

5.

De deelnemer is niet verplicht om alle oefeningen in het Trail Park met zijn paard te rijden.

6.

Iedere aansprakelijkheid van de organisator ten aanzien van alle vorderingen die voortvloeien uit de
aankomst en vertrek evenals het gebruik van het Extreme Trail Park Tilburgs en/of het terrein van de
Stal Tilburgs die tot gevolg hebben dat, behalve bij opzettelijke of grove nalatigheid, schuld is van de
organisator zijn uitgesloten.

7.

Iedere aansprakelijkheid voor de fouten van derden en andere deelnemers voor zover wettelijk
toegestaan, is over het algemeen uitgesloten.

8.

De deelnemer bevestigd met deze overeenkomst dat zowel hij als zijn paard in optimale fysieke en
mentale gezondheidstoestand zijn om deel te nemen aan de Extreme Trail evenementen.

9.

De deelnemer is ten tijden van het evenement adequaat verzekerd. In het bijzonder in bezit van een
geldige ziektekostenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering.

10. De organisator heeft het recht in geval van overmacht of als gevolg van officiele opdrachten of voor de
veiligheid die nodig is, om veranderingen in de realisatie van het evenement te maken of te annuleren.
Er is geen enkele aansprakelijkheid voor schade van de deelnemer aan de organisator.
11. De organisator is niet aansprakelijk voor gezondheidsrisico’s van een deelnemer en zijn paard(en) in
verband met deelname aan de Extreme Trail. Het is aan de deelnemer om zijn gezondheid en de
gezondheid van zijn paard te controleren alvorens deel te nemen.
12. De organisator is niet aansprakelijk voor gestolen voorwerpen.
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