
1 
 

  

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden deelnemers 
Stichting Poldercross Ottoland ingeschreven bij de kamer van koophandel onder 
nummer 70250448 

Artikel 1 
Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, geleverde 
diensten en producten tussen Stichting Poldercross Ottoland en een Wederpartij. 
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst voor zover 
van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken 
is. 
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van 
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van 
deze bepalingen. 

Artikel 2 
Prijzen  

De prijzen van Stichting Poldercross Ottoland zijn vrijblijvend, en mogen tussentijds 
gewijzigd worden.  De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW.                          
Stichting Poldercross Ottoland is niet verantwoordelijk voor tik-, zet en/of 
programmeerfouten. Aan eventuele onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen 
rechten worden ontleend. 

Artikel 3 
Inschrijvingen 

Inschrijvingen alleen via de website www.Poldercross-Ottoland.nl                              
Regiorijders krijgen voorrang op inschrijving. Volgorde van inschrijvingen worden 
bepaalt door de stichting. Bij annulering van inschrijving worden de kosten niet 
gerestitueerd.  
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Artikel 4 
Betalingen 

Betaling geschiedt bij inschrijving per ideal.                                                                     
Stichting Poldercross Ottoland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een 
aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de 
toerekening van de betaling aanwijst. 
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

Artikel 5 
Overmacht 

Stichting Poldercross Ottoland is niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van 
een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
Stichting Poldercross Ottoland kan gedurende de periode dat de overmacht 
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 

Artikel 6 
Huisregels Evenementen terrein   

1. Stichting Poldercross Ottoland erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade 
geleden door rijders, zowel materieel als immaterieel, opgelopen tijdens trainingen of 
wedstrijden. 
2. De rijder dient zich bij alle activiteiten zo te gedragen naar de regels van stichting 
Poldercross Ottoland. 
3. Een rijder kan voor de gedragingen van zijn/haar supporter(s) en/of helper(s) 
aansprakelijk worden gesteld. 
4. De rijder dient te allen tijde de aanwijzingen van dienstdoende officials en 
medewerkers van de organiserende stichting op te volgen. 
5. Beledigen van officials en medewerkers van de stichting, handtastelijkheden jegens 
officials en medewerkers van de stichting is verboden, bij meerdere waarschuwingen 
volgt verwijdering van het evenemententerrein. 
6. Moedwillig hinderen, onverantwoordelijk rijgedrag of overgaan tot 
handtastelijkheden is niet toegestaan. Bij meerdere waarschuwingen volgt 
verwijdering van het evenemententerrein. 
7. Het wisselen van machine of bakkenist tijdens de manche, kwalificatiemanche of 
finale is niet toegestaan. 
8. Het is (ook voor rijders) ten strengste verboden zich te bevinden tussen de dubbele 
afzetting of zich op andere verboden plaatsen te bevinden. 
9. Het is rijders verboden alcohol, drugs, doping, lachgas of medicijnen die de 
rijvaardigheid beïnvloeden te gebruiken voor en/of tijdens de wedstrijden. 
10. De rijder is verplicht de wedstrijd te hervatten op de plaats waar de baan werd 
verlaten. 
11. Indien de wedstrijd niet kan worden voortgezet, dan dient de machine direct 
buiten de afzettingen te worden geplaatst. 
12. Rijden in tegengestelde richting is verboden. 
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13. Het is ten strengste verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
wedstrijdleiding van de stichting buiten het circuit te rijden. 
14. Rijden in het rennerskwartier met scooters, minibikes, bromfietsen en dergelijke 
is ten strengste verboden. Rijders van betreffende overtreders worden hiervoor 
aansprakelijk gehouden. 
15. Tijdens het rijden mag geen kauwgom worden gebruikt. 
16. Het is de rijders verantwoordelijkheid om een brandblusser paraat te hebben in 
zijn of haar voertuig op het rennerskwartier. 

Artikel 7 
Leeftijd 

De minimum leeftijd om deel te nemen aan de cross is 11 jaar. Iedere deelnemer 
onder de 18 jaar dient een handtekening bij inschrijven van een ouder(s)en of voogd 
in te leveren. Zonder toestemming van ouder(s) en of voogd kunnen we geen 
startbewijs geven. 

Artikel 8 
Milieu 
 
1. De rijder is verplicht milieubeschermende maatregelen te nemen ter voorkoming 
van uitlekken in de bodem van olie en/of benzine. 
2. De rijder is te allen tijde tijdens de wedstrijden en trainingen verplicht gebruik te 
maken van een goedgekeurde milieumat of motormat (minimale afmetingen 160 x 
100 cm (LxB). Na gebruik dient men de mat te deponeren bij een erkend chemisch 
afvaldepot onder vermelding van “oliehoudende stoffen”. 
3. Het afspuiten van motoren of andere voorwerpen is alleen toegestaan op of in het 
door de organisator aangewezen en duidelijk kenbaar gemaakt(e) gebied of 
voorziening. Het is te allen tijde verboden chemische middelen te gebruiken bij het 
reinigen van motoren. Indien geen afspuitplaats voorhanden is, is het afspuiten van 
motoren zonder toestemming van de organisatie verboden. 

Artikel 9 
Eigen risico 

Deelname geschiedt op eigen risico Elke vorm van schade aan mijzelf, mijn 

materiaal of schade aan derden door mijn toedoen is mijn eigen 

verantwoordelijkheid. Stichting Poldercross Ottoland is op geen enkele wijze 

aansprakelijk te stellen, of als bemiddelaar in te schakelen 


