
Verklaring Eigen Risico Supporters en Vrijwilligers
Challenge Mont Ventoux en bijbehorende georganiseerde trainingsritten

Challenge Mt Ventoux is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is, hoofdzakelijk door middel van 
het beklimmen van de Mont Ventoux met de fiets, wandelend of hardlopend, zo veel mogelijk 
geld in te zamelen voor Stichting Join4Energy ten behoeve van de ontwikkeling van een medicijn 
tegen energiestofwisselingsziekten en de kwaliteit van leven van patiënten met deze ziekte  
te verbeteren. 

        en vrijwilligers proberen te garanderen door het geven  upporters s raah nav diehgiliev ed nereinam elev po laz ygrenE4nioJ
van adviezen en de ondersteuning van personen op het gebied van verkeer, veiligheid, techniek en gezondheid. 
Aangezien elke supporter of vrijwilligerverantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag vragen wij u onderstaande goed door te    
lezen en te voorzien van uw naam, datum en handtekening.

Algemene voorwaarden:
 
voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde de stichting Join4Energy, zonder daar een 
vergoeding voor te claimen. 

Met het ondertekenen van deze verklaring, verklaren supporters en vrijwilligers het volgende:
 

 
•  dat er op een niet afgesloten parcours wordt gereden/gelopen en dat de geldende Franse verkeersregels van kracht zijn.
•  dat zij overige weggebruikers, natuur en milieu respecteren. Afval wordt dus niet op straat gegooid. 
•  dat zij voldoende verzekerd is, onder meer een ziektenkostenverzekering, reisverzekering en de WA. 

 

• dat zij de geldende huishoudelijke regels op het vakantiepark respecteren.
•  dat deelname geheel op eigen risico is.
•  dat deze verklaring geheel vrijwillig is ingevuld.
•  dat de chef de missionbij het niet voldoen aan eerder genoemde voorwaarden het recht heeft een supporter of 

vrijwilliger “uit koers” te halen, of van het vakantiepark te verwijderen. Zijn advies tijdens het verblijf en de ritten 
is bindend.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATIE
•  De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke 

voorwerpen van de deelnemers en supporters.
•  De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst 

moet worden.

Datum        Handtekening

Naam Supporter / Vrijwilliger

Supporters en vrijwilligers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, �l, viedeo e.d. • 


