
 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Reserveringen: 
Natuurlijk Crossen is een buitenactiviteit. Eventuele gedane reserveringen kunnen in 
verband met slechte weersomstandigheden door ons geannuleerd worden. Hiervan 
wordt u door ons op de hoogte gebracht middels onze Facebook pagina. 
 
Kleding:                                                                                                         
Natuurlijk Crossen voorziet kinderen van een helm, bodyprotector,kniebeschermers 
en handschoenen. Het is belangrijk dat kinderen dichte schoenen dragen en een 
lange broek is aan te raden. 
 
  
Aansprakelijkheid: 
Deelname aan de activiteit is voor eigen risico. Bij aanmelding dient u doormiddel 
van een inschrijfformulier een ontheffing voor aansprakelijkheid te ondertekenen. 

  

Schade: 
Wordt er schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de aanwijzingen en/of 
overtreden van de regels en/of roekeloos rijgedrag dan heeft Natuurlijk Crossen het 
recht de kosten hiervan op u te verhalen. 

  

Verzekering, hoe te handelen na een ongeval: 
Elektrisch crossen is een snelheidssport. Controleer voor deelname uw eigen 
verzekering(en) op welke dekkingen hierin zijn opgenomen.  

  

Diefstal of verlies van eigendommen: 
Tijdens uw verblijf bij Natuurlijk Crossen bent u zelf verantwoordelijk voor uw spullen. 
Natuurlijk Crossen is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan 
eigendommen. 

  

Gedrag: 
Deelnemers zijn verplicht de instructies van de medewerkers op te volgen. 
Wachtende deelnemers of bezoekers moeten ten alle tijden buiten de baan blijven. 

  

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
Uitsluitingen: 
Het is niet toegestaan of mogelijk om aan de activiteit deel te nemen wanneer: 

▪ Je jonger bent dan de aangegeven leeftijden  
▪ Lichamelijke beperkingen en/of letsel hebt die het besturen van het voertuig negatief 

beïnvloeden 
 
Medewerkers van Natuurlijk Crossen mogen deelnemers weigeren (verder)deel te 
nemen aan de activiteit wanneer deze anderen deelnemers in gevaar kunnen 
brengen. Zonder restitutie van deelname geld. 

 

Betaling: 
De betaling wordt verricht bij aanmelding op locatie en kan zowel per pin als cash 
worden voldaan. Bij eventuele grotere groepen kunnen wij vragen om een 
aanbetaling. 

  

Annulering: 
Bij ons kunt u kosteloos annuleren.  

 

Wijziging aantal personen:                                                                      
Mochten er wijzigingen zijn in het aantal deelnemers laat het ons zo snel mogelijk 
weten. Omdat we met kleine groepjes werken is de kans groot dat de groep anders 
vol zit. 

 

Eten en drinken: 
Natuurlijk Crossen beschikt over een kleine bar. U kunt bij ons koffie/thee, 
verschillende (fris)drankjes,chips,snoep/koek en ijs kopen.                           
 
Heeft u een allergie? Wilt u hier dan zelf rekening mee houden. 
 

Portretrecht: 
U geeft bij het toetreden van onze locatie toestemming dat foto of videomateriaal 
gebruikt kan worden voor promotionele doeleinden. Het is niet toegestaan om een 
GoPro of vergelijkbaar filmapparatuur op de beschermde kleding, of het voertuig te 
bevestigen tijdens de activiteit. 


