Huisregels deelname fietsparcoursen

☛

het gebruik van de fietsparcoursen (m.u.v. het kinderfietsparcours) is uitsluitend
toegestaan met een blauw (16-) of oranje (16+) polsbandje, dat voor iedere rit
getoond dient te worden

☛

dit polsbandje kun je verkrijgen na akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden
van vrijwaring op de testparcoursvoucher, die zowel online als bij de daarvoor
bestemde inschrijfbalies op de beursvloer (Hal 1, stand A01, B69 en EBC42)
beschikbaar is

☛

op vertoon van de getekende vrijwaring krijg je bij de bovengenoemde
inschrijfbalies het polsbandje uitgereikt, waarna je toegang hebt tot de
parcoursen

☛

voor kinderen jonger dan 16 jaar moet een meerderjarige ouder of toezichthouder
de vrijwaring tekenen

☛

kinderen jonger dan 12 jaar kunnen alleen terecht op het kinderfietsparcours
achter in hal 1. Daarvoor geldt geen minimumleeftijd

☛

voor het testen van speedpedelecs (high speed e-bikes met ondersteuning tot 45
km per uur) en e-mountainbikes geldt een minimumleeftijd van 16 jaar

☛

het dragen van een helm is verplicht bij het testen van een (e-)mountainbike en
speedpedelec

☛

het (e-)mountainbike-parcours is bereikbaar via het reguliere (e-)fietsparcours
achter in hal 1 en is alleen bestemd voor (e-)mountainbikes

☛

de fast lane, gelegen langs de zijwand van hal 1, is bereikbaar via het reguliere (e-)
fietsparcours en alleen bestemd voor speedpedelecs

☛

op het reguliere (e-)fietsparcours is een maximale snelheid van 25 km per uur
toegestaan. Dus testrijders van speedpedelecs: let op je snelheid!

☛
☛

geef langzame rijders de ruimte

☛
☛
☛

gebruik splitsingen en verbredingen in het parcours om in te halen. Doe dit niet op
de smalle delen van het parcours
matig je snelheid
bij wangedrag is de organisatie gerechtigd de deelnemer onmiddellijk van het
parcours te verwijderen
ter plekke kunnen exposanten en toezichthouders van de organisatie naar een
legitimatiebewijs vragen ter verificatie van naam en leeftijd. Indien dit niet kan
worden getoond, dan mag de deelname aan de parcoursen worden geweigerd

Veel plezier met je test-rit!

