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The Offroad Guide – Self Drive  

  
OVEREENKOMST VOOR AFNAME LAND- EN ROUTE INFORMATIE 

 
TUSSEN 

 

The Offroad Guide , gevestigd aan …………………………………………………………………….. hierbij 
vertegenwoordigd door Marco Hupkes. 

Vanaf nu genoemd “de Leverancier” 
 

EN 
 

Naam en voorletters: …………………………………………………………... 

Adres:  ………………………………………………………………………………………………... 
Vanaf nu genoemd: “Gebruiker” 

 
Naam en voorletters: ………………………………………………………... 

Adres:  ………………………………………………………………………………………………... 

Vanaf nu genoemd: “Gebruiker” 
 

Naam en voorletters: …………………………………………………………... 
Adres:  ………………………………………………………………………………………………... 

Vanaf nu genoemd: “Gebruiker” 
 

Wanneer naar beiden gerefereerd wordt, wordt de naam “de Partijen” gebruikt 

 
DE PARTIJEN KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:  

 
1. Aard van de overeenkomst 

De gebruiker wenst zelfstandig een asfalt tour in land te ondernemen met gebruikmaking van 

land- en routeinformatie, GPS en satelliettelefoon van leverancier van ……………….. 202? t/m 
……..……….202? en accepteert de regels en voorwaarden behorend bij het gebruik van 

geleverde informatie en/of goederen, vanaf nu “de Overeenkomst” genoemd.  
 

 

2. Verantwoordelijkheden van de leverancier  
 

2.1 Het leveren van route- en accommodatie informatie en tips ten behoeve van 
een door de Gebruiker te ondernemen TOG rondreis 

De leverancier deelt naar beste kunnen informatie ten aanzien van land en routes en 
voorzieningen met inachtneming van het feit dat de informatie door de aard van het land en 

de routes en voorzieningen gedeeltelijk onjuist kan zijn geworden. Leverancier raadt het rijden 

van onverharde wegen zonder gebruikmaking van een gids af. 
 

De reisbeschrijving is als volgt: 

Route ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
De organisator zal voorzien in het volgende : wordt per reis ingevuld 

…… 
………… 

……………. 

………… 

…………. 

………………. 

………. 
……………… 
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 JA NEE N.V.T. 

Voorlichting over de reis met nadruk op veiligheid (manier van 

rijden/verplaatsen  en kleding). 

   

Kennismaking met gebruiker in Nederland.    

Een beschrijving van de route door land, deze kan bestaan uit GPS 

coördinaten, GPS tracks en/of een papieren route beschrijving. De 

route zal door de organisatie zo goed mogelijk beoordeeld worden, 

desondanks kunnen wegen onbegaanbaar blijken te zijn door o.a. 
weersinvloeden, waardoor de route ter plekke aangepast kan of  

moet worden. Dit onderstreept het avontuurlijke karakter van de 
reis. 

   

Reservering huurwagen    

Reservering huurmotoren    

Reservering accommodaties; …………………………………    

GPS Garmin met Open Street Map van Garmin. 

De gebruikte kaart in de GPS geeft niet aan of wegen eenrichting 

zijn, verboden of wat dies meer zij. De routes in de GPS kunnen als 
zodanig dan ook niet altijd exact gevolgd worden. 

   

Handleiding GPSmap 62 van Garmin    

Handboek land    

Rough Guide Marrakech    

Satelliettelefoon Iridium.    

Handleiding satelliettelefoon    

Reservering vervoer van het hotel naar het vliegveld.    

 
 

3. Verantwoordelijkheden van de gebruiker 

 
3.1 Aanvaarding van risico en aansprakelijkheid 

De gebruiker begrijpt en accepteert dat de informatie door de aard van het land en de routes 
en voorzieningen gedeeltelijk onjuist kan zijn en verklaart onder eigen verantwoordelijkheid 

zijn besluiten te nemen ten aanzien van routes en voorzieningen in land.   
Gezien haar aard, geografische situatie en gesteldheid van wegen houdt een land een bepaalde 

mate van persoonlijk risico en potentieel gevaar in. De gebruiker kent en aanvaardt deze risico’s 

en gevaren, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: zeer slechte wegen, natuurrampen, moeilijke 
weersomstandigheden, of andere gebeurtenissen waarover de leverancier geen controle heeft. 

De gebruiker aanvaardt ook dat het niveau van dienstverlening en veiligheid, geleverd door 
overheden, hoteleigenaars, banken, hulpdiensten, telecommunicatie bedrijven, lokaal transport 

en andere operatoren in land, een beduidend lagere standaard kunnen hebben dan in het 

thuisland.  
 

De gebruiker weet dat deze verantwoordelijk gehouden kan worden voor elk ongeval of het 
breken van wetten waarbij deze bij betrokken is. Hij/zij zal de details van zulk incident waarop 

een mogelijk klacht kan volgen, aan de leverancier overmaken en zal zelf geen schadeclaim 

kunnen indienen naar de leverancier toe indien deze als gevolg hiervan al dan niet handelt.   
De gebruiker is zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te brengen, via het ministerie van 

buitenlandse zaken van zijn/haar thuisland, adviseurs of andere instanties die ter beschikking 
staan, van de veiligheidssituatie in de landen en gebieden die hij/zij zal doorkruisen en alle 

benodigde documentatie verzamelen en op die manier zijn/haar eigen beslissingen te nemen. 
 

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het door hem gekochte en/of gehuurde en/of 

bestuurde voertuig of spullen en staat daar, indien sprake is van huur, middels contant geld 
of creditcard machtiging borg voor bij de (verschillende) verhuurder(s). Bij schade door 

schuld van de gebruiker aan onderdelen van huurauto’s of –motoren of andere gehuurde 
(vervoers)middelen (telefoon/GPS) zal de gebruiker deze moeten vergoeden aan de 

verhuurder tegen de in gangbare prijzen in het land waar de zaken gehuurd zijn. 
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3.2 Verzekering  

De gebruiker is zelf verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van een reis/bijstandsverzekering 
met dekking voor land en activiteit(en). De leverancier adviseert met klem dat de verzekering 

de volgende zaken minimaal dient te dekken:  

• Persoonlijke of fatale ongevallen. 

• Medische verzekering, inclusief onkostendekking en repatriëring in geval van ongeval en 
ziekte. 

• Ongevallen en schade die gevolg zijn van het besturen van een fiets, motor, auto of ander 

vervoermiddel op bestrate en onbestrate wegen en paden alsmede geheel van de weg of 
pad af (er is dus gelet op offroad dekking indien van toepassing), alsmede (wild-

)waterwegen (indien van toepassing) tenzij deze inclusief is bij een gehuurd voertuig. 

• Persoonlijk verlies & schade. 

• Wettelijke Aansprakelijkheid voor alle schade door derden geleden als gevolg van een 

handeling of het gebrek daaraan, van de gebruiker. 
 

3.3 Gezondheidstoestand  
De gebruiker beseft dat deelname een reis in land een goede gezondheid en minstens normale 

fysieke conditie voor de te ondernemen activiteit(-en) vereist. Het is dan ook de gebruiker zijn 

verantwoordelijkheid om te verzekeren dat hij/zij professioneel advies inwint vooraleer te 
vertrekken en dat hij/zij alle nodige gezondheids- en andere voorzorgen neemt met het oog op 

de reis. Dit met inbegrip van eventuele inentingen die nodig zijn tijdens de duur van de reis. 
Hiervoor zal gebruiker zelf advies inwinnen bij huisarts of GGD. 

 

3.4 Reisdocumenten en andere formaliteiten 
De gebruiker zal zich ervan verzekeren dat hij/zij, vóór het vertrek en tijdens de gehele duur 

van de reis, voor zover van toepassing, in het bezit is van de volgende documenten en dat deze 
actueel en geldig zijn.   

• Paspoort, geldig. In geval van bijvoorbeeld Marokko tot zes maanden na het datum 

verlaten Marokko. 

• Geldig rijbewijs met betrekking tot het voertuig. 

• Persoonlijke reisbijstandsverzekering (met dekking voor eventuele relevante bijzondere 
activiteiten en repatriëring) tevens geldig voor land. 

 

3.5 Gedrag en veiligheid van de gebruiker tijdens de Marokko Reis 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te houden aan alle lokale wetten en 

gebruiken van de landen die men aandoet. Indien de gebruiker als gevolg van eigen fouten 
tegengehouden of vastgehouden wordt door de lokale autoriteiten, dan zijn de gevolgen 

hiervan volledig de verantwoordelijkheid van de deelnemer en zal de leverancier geen 

verantwoordelijkheid hierin op zich hoeven te nemen. 
Indien de gebruiker de reis zou beëindigen vóór het einde, voor welke reden dan ook, zal er 

geen terugbetaling volgen.  
De gebruiker zal als enige verantwoordelijk blijven voor zijn/haar gedrag en de schade die 

daaruit eventueel kan voortvloeien.  
 

3.6 Controle van het voertuig of andere zaken  

In geval van eigen of gehuurd voertuig verzekert de deelnemer zich ervan dat zijn/haar voertuig 
voldoet aan alle technische vereisten voor het normale gebruik.  

In geval van een huurvoertuig, huur GPS, huur satelliettelefoon, is deelnemer zelf 
verantwoordelijk voor het nalopen van het voertuig, GPS, satelliettelefoon, op reeds aanwezige 

schades en/of gebreken en dient deze te melden bij de verhuurder. 

 
 

3.7 Kleding 
De deelnemer die motor rijdt verklaart dat hij door leverancier gewezen is op de noodzaak van 

het dragen van deugdelijke en beschermende kleding welke geschikt  is voor de reis en zoals 
deze in Appendix 3 wordt genoemd. 
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4. Voorwaarden tot gebruikneming van geleverde informatie 

De gebruiker weet dat, naast andere omschreven voorwaardes, leverancier hem/haar 
aanbeveelt aan de volgende voorwaarden te voldoen tijdens de hele duur van de Marokko reis. 

Het zich niet houden hieraan, of het breken van één van de hier vermelde voorwaarden kan 
leiden tot het verlies van elk recht op compensatie door leverancier. 

• Tijdige betaling. 

• Voldoen aan alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van deelname zoals 

gedefinieerd in clausule 3. 

• Voldoen aan alle technische vereisten zoals gedefinieerd in Appendix I (voor zover van 
toepassing) 

• Voldoen aan alle medische vereisten zoals gedefinieerd in Appendix II 

• Geen consumptie van alcohol tijdens het rijden. 

• Geen consumptie van alcohol vóór het rijden op de dag dat er gereden wordt. 

• Beperkte consumptie van alcohol op de avond voorafgaande van een rijdag. 

• Geen consumptie van andere, al dan niet illegale, geestverruimende middelen op gelijk 

welk moment. 

• Respectvol gedrag. Bijvoorbeeld geen verbaal en/of fysiek geweld, obsceen of 

onrespectvol taalgebruik, gedrag of kleding en/of oneerlijk gedrag, enz. tegenover 
deelnemers, organisatie en/of inwoners van betrokken landen.  

• Verplichting om andere gebruikers in moeilijkheden (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend  

technische, medische of andere nood), te assisteren.  

• Het opvolgen van de aanwijzingen van Marokkaanse verhuurders, horeca personeel, 
autoriteiten enz. 

• De deelnemer moet ten allen tijde veilig rijden en zich hoffelijk gedragen in het verkeer 

ten aanzien van de andere deelnemers en de inwoners van de doorkruiste landen. 

• Deelnemer zal niet racen/onverantwoord rijgedrag vertonen al of niet op de openbare weg 

in eender welk land langs de route. 

• De deelnemer moet zich ten allen tijde passend gedragen en de regels van hotels en 
andere locaties tijdens het evenement, respecteren.  

 
5.  Contractuele verantwoordelijkheid  

De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen veroorzaakt door de 
gebruiker of waarvan deze laatste het slachtoffer is indien veroorzaakt door derden. Ook met 

betrekking tot eventuele schade aan de motorfiets, auto of ander vervoermiddel, GPS of 

satelliettelefoon hetzij in eigendom, hetzij in huur, geldt deze regel en dit voor de gehele duur 
van het evenement. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 

voortvloeiende uit gebruik van GPS of satelliettelefoon. Daarbij is gebruiker er zich bewust van 
dat routes in de GPS in bepaalde gevallen in werkelijkheid niet exact gereden kunnen worden 

wegens bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend; eenrichtingsverkeer, lokale verboden of geboden, 

opengebroken wegdek, weggespoeld wegdek, omleidingen, etc. en dat leverancier niet 
aangesproken kan worden op schade die het gevolg is van het niet kundig en onder eigen 

verantwoordelijkheid omgaan met de ter plaatse aangetroffen realiteit. 
 

6. Overmacht 
De leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade (inclusief persoonlijke 

verwondingen) die de gebruiker kan lijden en die een direct of indirect gevolg is van het 

handelen of het niet handelen van de leverancier als gevolg van omstandigheden waarover de 
deze geen controle heeft inclusief, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, oorlog, 

terroristische activiteit, embargo, staking, de onmogelijkheid om op een redelijke manier 
materialen en transporten te beveiligen, veranderingen in uurregelingen van 

ferrymaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen, bus- of treinmaatschappijen, veranderingen 

betreffende accommodatie, verhuur van vervoermiddelen (inbegrepen dieren), voorwaardes 
van ingehuurde gidsen e.d, of de tussenkomst van de autoriteiten.  
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7. Klachten  

Vanzelfsprekend proberen wij in verband met uw reis zo adequaat mogelijke informatie te 

geven, maar toch kan het voorkomen dat u ergens een klacht over heeft. 
1. Voor vertrek: 

Klachten voor de aanvang van de reis dient de gebruiker binnen 2 weken na ontstaan van de 
klacht per aangetekend schrijven indienen bij de leverancier, niet nadat leverancier in een 

gesprek de kans heeft gehad de klacht op te lossen. 

 
2. Tijdens de reis: 

Klachten tijdens de reis dient de gebruiker zo spoedig mogelijk, liefst dezelfde dag,  op een 
gepaste en bewijskrachtige manier, te melden, zodat gezamenlijk naar een oplossing kan 

worden gezocht. Daarvoor moet hij zich in eerste plaats wenden tot een vertegenwoordiger 
van de organisatie in land waarop de klacht betrekking heeft. Komt u er samen niet uit, leg dan 

de klacht schriftelijk vast en stuur die na afloop naar ons kantoor. Klachten die niet op deze 

manier op schrift zijn gezet worden bij terugkeer niet in behandeling genomen. 
 

3. Na de reis: 
Werd de klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de deelnemer onmogelijk ter 

plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk binnen één maand na het einde van de 

reis bij de leverancier per aangetekend schrijven een klacht indienen. 
 

4. Het niet indienen van een klacht: 
Indien een klacht niet ter plaatse is gemeld terwijl dit wel had gekund en/of  in geval van 

blijvende ontevredenheid er geen schriftelijke klacht is ingediend, dan  vervalt het  eventuele 
recht op schadevergoeding.  

 

5. Klacht en VvKR/STO 
Eventuele klachten of claims over uw reis staan los van de VvKR of STO. Deze zijn en hebben 

geen geschillencommissie. Tevens valt dit aanbod in het geheel niet onder de STO reisgarantie. 
 

8. Algemeen 

 
8.1 Ongeldige bedingen 

De ongeldigheid van één van de bedingen in onderhavige overeenkomst kan nooit ingeroepen 
worden om de volledige overeenkomst nietig te verklaren. 

 

8.2 Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht 
De rechtsverhoudingen tussen partijen worden beheerst door het Nederlands recht. De 

geschillen tussen partijen, ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en/of 
interpretatie van deze overeenkomst zullen voorgelegd worden aan de rechtbank van Utrecht. 

De overeenkomst bestaat uit 2 exemplaren (1 voor de organisatie, 1 voor de deelnemer), 
waarbij elke partij verklaart bij de ondertekening ervan één origineel exemplaar met een 

bijlage te hebben ontvangen. 

Opgemaakt te …………….............., op ......…....…… in twee exemplaren, waarbij elke partij door 
het zetten van zijn handtekening bevestigd een kopie ontvangen te hebben.  

 

 Naam  Handtekening 

De leverancier, 

The Offroad Guide 
 

Marco Hupkes 

 

De gebruiker 

 
 

 

 

…………………….. 

 

………….. 
 

De gebruiker   
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APPENDICES 

Deze appendices zijn geldig voor zover van toepassing op de door deelnemer geboekte reis. 

 
APPENDIX II: MEDISCHE VEREISTEN 

 
A. Vaccinaties & medicatie 

Overleg hieromtrent met uw huisarts of GGD, deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de 

juiste inentingen of andere medische voorzieningen die per gebruiker kunnen verschillen. 
 

B. Persoonlijke EHBO 
De leverancier adviseert de gebruiker met klem om een eigen EHBO kit bij de hand te hebben, 

waarin in elk geval ook een aluminium deken opgenomen is. 
 

APPENDIX III : Motorkleding  

De gebruiker is zich bewust van het advies van leverancier tijdens het motorrijden de 
volgende kleding-aanbevelingen in acht te nemen. 

 Road 

 minimaal aanbevolen neutraal 

    

Cross- of 

endurohelm 

 X  

Integraalhelm X   

Stofbril / Goggle  X  

Oordopjes  X  

Nekbrace   X 

Harnas / 
bodyprotector 

 X  

Jas: X   

In jas: protectie 
rug, ellebogen en 

schouders (Mits 
geen body 

protector) 

X   

Camelbak  X  

Flesje water 
(Indien geen 

camelbak) 

X   

Handschoenen X   

Nierengordel  X  

Broek: X   

In broek: protectie 
knie- en heup (mits 

geen aparte 
protectie) 

X   

Schenen:  X  

Sokken ademend:  X  

Harde hoge cross- 
of endurolaarzen: 

   

Motorlaarzen met 

gebruikelijke enkel 
scheen protectie 

X   

 

----------- einde ------------ 


