
Formulier terug te sturen naar :  
O2 BIKERS – 77 chaussée romaine - 5030 Gembloux - BELGIË 

Tel. +32(0)81.62.57.57 - Fax. +32(0)81.62.57.59 
E-mail: info@happybikedays.org  

 
 

>>>> 1 formulier per deelnemer aub <<<< 
 

Naam : ………………………………….……..… Voornaam :.…...………………………….............. 
Adres : ……………………………………………………………………………………….................... 
PC : ………………….   Plaats : …...………...………….…… Land :………………......................... 
Telefoon : ……..……..……………E-mail : ………………………………………………................... 
Geboortedatum: ................... / …………….. / .............. 

Nationaliteit:......................................Geslacht   M     V   X  
Gewicht........................................Lengte...........................Zadelhoogte............................. 
Fiets (merk + model + jaar + maat):.............................................................................................. 
 

Happy Bike Days 2019 

04/05/19 – Zaterdag   25€ - met lunch  35€ 

05/05/2019 – Zondag     25€ - met lunch  35€ 
 
Kruis aan wat van toepassing is.   

   Betaling Online via shop.O2BIKERS.com 
 Betaling Via overschrijving op het IBAN BE52 0882 6970 9909 – BIC: GKCCBEBB  

    van Oversize bij Belfius (mededeling: naam + voornaam) 
 

Opgelet: Uw inschrijving is pas volledig na ontvangst van uw betaling!  
 
Ondergetekende .....………………………………………...........…...... verklaart in goede fysieke conditie te verkeren en te beschikken over 
een geldige BA-verzekering op het moment van de activiteit waarvoor ik me inschrijf. Ik verklaar de organisator te ontheffen van elke 
aansprakelijkheid in geval van ongeval of diefstal naar aanleiding van de Happy Bike Days 2019. Ik verbind mij ertoe de ter beschikking 
gestelde fietsen te gebruiken als een goede huisvader en ben aansprakelijk voor eventuele schade aan de fietsen en aan derden.  Ik 
verbind mij ertoe een helm te dragen en de natuur te respecteren en de wegcode na te leven. Ik zal de bewegwijzerde paden niet 
verlaten. Ik verbind mij ertoe de door de fabrikanten en instructeurs of hun aangestelden gegeven onderrichtingen betreffende het 
gebruik van de fietsen en hun afstelling strikt na te leven. Door het ondertekenen van dit document verleen ik toestemming aan de 
organisator Oversize sprl om mijn beeltenis en mijn testresultaten naar eigen oordeel te gebruiken en ik heb kennis gemaakt van de 
Privacy Policy op www.happybikedays.org/privacy-policy/. 
Reglement 
- De circuits die in het kader van de Happy Bike Days worden gebruikt zijn toegankelijk voor het publiek. De deelnemers zijn dus 
verplicht de verkeersregels in acht te nemen en rekening te houden met de andere gebruikers. Op de paden dient een absolute prioriteit 
te worden gegeven aan de voetgangers. 
- Via zijn inschrijving verplicht elke deelnemer zich ertoe de aan hem/haar geleende fietsen op verantwoorde wijze te gebruiken; elke 
deelnemer draagt alle verantwoordelijkheid voor toegebrachte schade aan de fietsen en aan personen. 
- Elke deelnemer verbindt zich ertoe de instructies van de fabrikanten en van hun vertegenwoordigers na te leven wat het gebruik van 
de fietsen en de afstelling ervan betreft. 
- Het dragen van een helm is verplicht. 
- Het programma kan gewijzigd worden volgens het aantal deelnemers en/of de weersomstandigheden.  
- De organisatie is niet verantwoordelijk in geval van annulatie van een van de hierboven vermelde merken.  
- Elke inschrijving is vast en definitief vanaf de totale betaling van de inschrijvingsprijs.  
- De organisatie is niet verantwoordelijk in geval van diefstal of schade aan het materiaal die tijdens het weekend zou gebeuren. 
- Eenieder die dit reglement niet naleeft, zal zijn toelatingspas aan de organisatie dienen in te leveren zonder enige terugbetaling. 
Datum : ……………………….                   Handtekening (van de ouders indien minderjarig) 


