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Introductie 
Wellicht heb je voor deelname aan een activiteit wel eens een A-4tje ondertekend waarin je verklaart de organisator 
volledig te vrijwaren van aansprakelijkheid voor wat er jou kan gebeuren. Deze verklaringen zijn niet rechtsgeldig. 
Voor genuanceerde en rechtsgeldige deelnemersovereenkomsten hebben deskundige juristen vrij lange documenten 
opgesteld waarmee ik je aan het begin van onze rit niet wil lastig vallen. Daarom deze oplossing: door dit korte 
document te ondertekenen verklaren jij en ik dat we een paar andere documenten (downloads op de website) ook als 
ondertekend beschouwen. 
 
Organisator:  
The Offroad Guide, M.G.A. Hupkes ingeschreven onder KvK-nummer 30251825 0000. 
Deelnemer: iedere persoon die met de Organisator een allroad rit doet in Nederland. 
Reisdienst: een allroadrit. 
 
De organisator verplicht zich er toe de rit te organiseren op legale wegen en paden en met oog voor veiligheid. 
Daartoe dient hij zich te houden aan wetgeving en de door hem opgestelde Groene Code. Tevens dient hij de 
deelnemer voor te lichten over wat wel en niet veilig is. 
 
De deelnemer is zich er van bewust deel te nemen aan een activiteit waaraan risico’s verbonden zijn. 
Deelnemers motor is volledig street-legal. Deze voldoet aan de door de wetgever bepaalde normen voor deelneming 
aan het verkeer. 
 
Deelnemer verklaart dat het voertuig verzekerd is en voorzien is van een kenteken en de juiste bijbehorende papieren. 
Ook verklaart deelnemer in bezit te zijn van een bij het voertuig behorend rijbewijs. 
 
Tevens verklaart deelnemer niet onder invloed te zijn van enig middel dat de rijvaardigheid zou kunnen beïnvloeden. 
 
Verder verklaart deelnemer zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn weggedrag (waaronder maar niet uitsluitend, 
snelheid en het zich houden aan verkeersregels en -borden) en gedrag ten aanzien van andere weggebruikers. 
 
Deelnemer begrijpt dat het offroad rijden in Nederland onder druk staat en onderkent het belang van discretie ten 
aanzien van allroad/offroad routes. Deelnemer verklaart dan ook de gereden route niet te zullen delen met derden en 
onder geen beding openbaar te maken (op bijvoorbeeld maar niet uitsluitend social media of wikiloc). 
 
Organisator en deelnemer verklaren bekend te zijn en akkoord te gaan met de volgende documenten: 
Algemene reisvoorwaarden: 
https://www.theoffroadguide.com/reisvoorwaarden.html download op deze webpagina. 
De Groene Code: 
https://www.theoffroadguide.com/de-groene-code.html download op deze webpagina. 
Uitrusting deelnemer en uitrusting voertuig: 
https://www.theoffroadguide.com/uitrusting-motor-allroad-offroad.html download op deze webpagina. 
 
Organisator en deelnemer verklaren door ondertekening van dit document tevens de hierboven genoemde 
documenten als ondertekend te beschouwen. 
 
 
 
Organisator: M.G.A. Hupkes    Deelnemer:……………………………. 
 
 
 
Datum:…………………………….    Datum:………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening:………………….    Handtekening:……………………….. 
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