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Algemene voorwaarden
Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de assistentieverlening door leden van het
BMW Motorbegeleidingsteam Nederland. Deze voorwaarden zullen prevaleren boven enige
voorwaarde van opdrachtgever.
Definities
BMTN – BMW Motorbegeleidingsteam Nederland.
Lid – Lid van het BMW Motorbegeleidingsteam Nederland.
Evenementen Coördinator – Vertegenwoordiger en contactpersoon van het BMW
Motorbegeleidingsteam Nederland tijdens het evenement.
Opdrachtgever – Aanvrager van assistentie door het BMW Motorbegeleidingsteam Nederland.
Aanvragen voor assistentie door middel van verkeersregelaars kunnen uitsluitend door de
organisator van het betreffende evenement gebeuren.
Aanvraag
De aanvraag voor assistentieverlening dient tijdig en schriftelijk namens de opdrachtgever door
een hiertoe bevoegd persoon te worden gedaan. Hiervoor wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van
het BMTN reserveringsformulier, dat volledig ingevuld en ondertekend aan de secretaris retour
wordt gezonden.
De aanvraag zal tenminste de volgende gegevens bevatten:
- Naam en adres van de opdrachtgever.
- Naam en contactgegevens van diens vertegenwoordiger.
- Contactpersoon van de opdrachtgever en diens telefoonnummer tijdens het evenement.
- Naam, plaats, datum, begin- en eindtijd van het evenement.
- Aantal gewenste motorrijders van het BMTN.
- Door de motorrijders uit te voeren taken.
Motorrijders
Leden van het BMTN assisteren tijdens het evenement op grond van de aanvraag door de
opdrachtgever, uitsluitend als vrijwilliger.
Zij kunnen worden ingezet voor de volgende taken:
- Verkeersregelaar, aangesteld om tijdens het evenement verkeer regelende werkzaamheden te
verrichten.
- Motorrijder "Motard" ten behoeve van pers, jury, wedstrijdleiding, EHBO e.d., waarbij een derde
als duopassagier meerijdt.
- Beveiliger, verricht overige werkzaamheden. (bijvoorbeeld voorrijder in wielerkoersen)
Verkeersregelaar
Uitsluitend indien dit vooraf is overeengekomen, kunnen leden van het BMTN worden ingezet als
Verkeersregelaar. In dat geval dient de opdrachtgever te voldoen aan de wettelijke bepalingen
daaromtrent, zoals onder meer vastgelegd in de Regeling Verkeersregelaar 2009. Op grond van
deze bepalingen dient de opdrachtgever een aanstelling als evenement-verkeersregelaar te
verzorgen.
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De aansprakelijkheid tijdens het optreden als evenement-verkeersregelaar ligt volledig bij de
organisatie/opdrachtgever. Hij dient daarom te zorgen voor voldoende verzekering, zoals:
- aansprakelijkheidsverzekering met dekking tegen het werkgeversrisico.
- Verzekering tegen persoonsschade en zaakschade ten gevolge van ongevallen tijdens de
uitoefening van hun taak.
- Verzekering voor kosten van noodzakelijke huishoudelijke hulp.
Opdrachtgever dient ten tijde van het evenement naar tevredenheid van de evenementen
coördinator aan te kunnen tonen dat aan deze verplichtingen is voldaan. Zo niet, dan kan het
BMTN geen Verkeersregelaars ter beschikking stellen, dan wel zullen de BMTN leden geen
verkeersregelende werkzaamheden uitvoeren.
(op verzoek is bij het BMTN aanvullende informatie over de regeling Verkeersregelaars te
verkrijgen)
Duopassagiers
Passagiers nemen voor eigen risico plaats op de motorfietsen van de leden van het BMTN.
Deze passagiers dragen zelf zorg voor veilige kleding, zoals onder meer schoeisel en helm.
Het is passagiers niet toegestaan zich zodanig te gedragen, dat er schade of gevaar zou kunnen
ontstaan voor henzelf of anderen.
De leden van het BMTN houden zich het recht voor om hun taak niet te starten of te staken, indien,
naar inzicht van de BMTN motorrijder, aan deze voorwaarden niet wordt voldaan.
Passagiers dienen zelf zorg te dragen voor afdoende verzekering tegen persoons- en zaakschade.
Motoren
Zeggenschap over de motorfiets waarmee het BMTN lid de assistentie uitvoert, berust ten allen
tijde bij het lid. Opdrachtgever, noch anderen kunnen aanspraak maken op het gebruik of inzet van
de motorfiets. De beslissing in deze ligt ten allen tijde bij de eigenaar.
Evt. stickers en of plakkaten, anders dan uitgereikt door het BMW Motorbegeleidingsteam
Nederland, zullen alleen worden bevestigd na goedkeuring door het BMTN of de Evenementen
coördinator en met instemming van de eigenaar van de motorfiets.
Vergoeding
Ter tegemoetkoming in de kosten van de assistentieverlening brengt het BMTN een, in overleg
met opdrachtgever nader te bepalen, bedrag vermeerderd met BTW, in rekening bij de
opdrachtgever middels een onkostendeclaratie.
De opdrachtgever draagt, binnen 30 dagen na ontvangst, zorg voor betaling aan het BMTN van
deze onkostendeclaratie.
Slotverklaring
Op de overeenkomst tot assistentieverlening is het Nederlands recht van toepassing.
De opdrachtgever c.q. de organisator van het evenement is eindverantwoordelijk voor het goede
verloop van de organisatie en begeleiding.
De opdrachtgever vrijwaart het BMTN en haar leden voor claims van derden die voortvloeien uit
het evenement.
Het BMTN en haar leden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of
indirect, ontstaan tijdens, voor of na het evenement.
Regresvorderingen, van welke aard ook, worden nadrukkelijk uitgesloten.
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