TEST CONTRACT
De hierboven vermelde testrijder bevestigt akkoord te zijn met alle in dit document genoemde voorwaarden, alsook dat
hij de motorfiets zoals hieronder beschreven in goede staat heeft ontvangen. De testrijder is verantwoordelijk voor de
naleving van alle verplichtingen voortvloeiend uit dit contract.
1. ALGEMEEN
Om te zorgen dat de tests in goede omstandigheden kunnen verlopen, verzoeken we u rekening te willen houden met de
volgende voorschriften:
In de eerste plaats gaat het hier om een test en niet om een "kwalificatieronde". MAAK U VERTROUWD met de
motorfiets en respecteer daarbij de overige gebruikers. Hou er een veilige en verantwoordelijke rijstijl op na.
2. GEBRUIK VAN DE MOTORFIETS TIJDENS DE TEST
Alleen de in dit testcontract genoemde rijder heeft de toelating om met de motorfiets te rijden. De testrijder is verplicht de
motorfiets als een goede familievader te behandelen en de motorfiets te gebruiken voor de doeleinden waarvoor hij
gemaakt werd. Dit betekent dat u te allen tijde gevaarlijke situaties vermijdt en er een normaal en veilig rijgedrag op
nahoudt. Wheelies, stoppies etc. zijn allerminst toegestaan. Doet u dit niet, wordt u uitgesloten voor een verdere proefrit
en zal bovendien bij een schadegeval aan de motorfiets de schade volledig op u verhaalt worden.
3. VERZEKERINGEN
Motorshop Desmet bevestigt voor de motorfiets een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid te hebben
afgesloten. Blijft echter voor rekening van de testrijder: schade veroorzaakt aan derden die de verzekeringsmaatschappij
niet zal vergoeden. Dergelijk geval doet zich bijvoorbeeld voor als de testrijder onder invloed van alcohol was op het
moment dat de schade is opgetreden, zodanig dat hij niet meer in staat was om de motorfiets behoorlijk te besturen.
4. SCHADEGEVALLEN
Bij een schadegeval voorgevallen aan of veroorzaakt met de in het testcontract vermelde motorfiets is de testrijder
verplicht Motorshop Desmet hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. In geval van schade aan de geteste
motorfiets, is de testrijder verantwoordelijk voor de kosten t.e.m. 1.500 €. In geval van schade door
onverantwoordelijk rijgedrag, is de rijder VOLLEDIG verantwoordelijk voor de volledige kosten.
5. AANSPRAKELIJKHEID
Motorshop Desmet is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die eventueel wordt veroorzaakt aan de
testrijder door gebreken van de hem ter beschikking gestelde motorfiets.
De testrijder vrijwaart Motorshop Desmet tegen alle schade van derden omwille van alle door de testrijder begane
overtredingen van het reglement. Motorshop Desmet wijst elke aansprakelijkheid van de hand bij een val of een
aanrijding tussen de deelnemers. Het is dus uw taak een minnelijke schikking te treffen tussen rijders. In geval van
onveilig rijgedrag zoals hierboven vermeld (zie punt 2), wordt u volledig verantwoordelijk gesteld voor aangebrachte
schade.
De testrijder verklaart hierbij op eigen initiatief deel te nemen aan de voorgestelde proefritten en voor hemzelf, zijn
erfgenamen, zijn verwanten (zijn ouders, zijn levensgezel, zijn kinderen) en onze verzekeraars af te zien van elk verhaal
tegen:
1. de eigenaar(s) en/of uitbaters van de omloop;
2. de organisator(en) van de manifestatie ____________________________________
3. andere deelnemers en andere gebruikers van de omloop;
4. de gebruikers en eigenaars (of bezitters) van de deelnemende voertuigen;
5. de verzekeraars van de personen (of instellingen) beoogd in de punten 1,2,3,4 en 5 hierboven.
Voor alle schade die de testrijder eventueel lijdt in de loop van de manifestatie.
We wensen u een aangename ontdekkingsproefrit!
De testrijder verklaart dit document gelezen en goedgekeurd te hebben:
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