VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN BEGELEIDE MTB-TOCHTEN VGCSPORTDIENST
Voorwaarden
1. Groepen voor wie het aanbod van MTB-tochten geldig is
-

-

-

Door de VGC erkende Brusselse organisaties: aan een voordeeltarief.
Groepen met minstens 1 inwoner uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dewelke
de inschrijving dient te doen (zie adres contactpersoon op inschrijvingsformulier)
en ook effectief mee fietst.
Groepen met daarin minstens 1 VGC-personeelslid, dewelke de inschrijving dient
te doen en ook effectief mee fietst.
Kinderen 9 t.e.m. 13 jaar
o Minimum 5 deelnemers; Maximum 12 deelnemers
Jongeren 14 t.e.m. 17 jaar
o Minimum 5 deelnemers; Maximum 16 deelnemers
Volwassenen 18+
o Minimum 5 deelnemers; Maximum 20 deelnemers

2. Tarieven
De tarieven in onderstaande tabellen zijn exclusief het gebruik van MTB’s van de VGCsportdienst.
Tarief voor gebruik MTB VGC-sportdienst: €3/fiets
Tarief voor door VGC erkende Brusselse organisaties en instellingen

* De deelnemende organisatie voorziet minstens 1 volwassen begeleider, die de tocht ook effectief mee fietst.
** De deelnemende organisatie voorziet minstens 2 volwassen begeleiders, die de tocht ook effectief mee
fietsen.
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Tarief voor groepen met minstens 1 inwoner uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest OF
minstens 1 VGC-personeelslid

* De deelnemende organisatie voorziet minstens 1 volwassen begeleider, die de tocht ook effectief mee fietst.
** De deelnemende organisatie voorziet minstens 2 volwassen begeleiders, die de tocht ook effectief mee
fietsen.

3. Veiligheidsmaatregelen
- Het is belangrijk dat deelnemers reeds over voldoende rijvaardigheid
beschikken.
- Deelnemers moeten de aanwijzingen van de sportlesgever respecteren en
volgen.
- Alle groepen met minderjarige deelnemers zijn vergezeld van minimum één
volwassen begeleider/groepsverantwoordelijke die de tocht ook effectief mee
fietst (zie tabellen tarieven).
- De tochten worden aangepast aan het niveau van de deelnemers.
- Deelnemers dragen de dag van de tocht geen kledij met brede broekspijpen of
loshangende onderdelen die verstrikt kunnen raken in de draaiende
fietsonderdelen.
- De VGC-sportdienst kan niet instaan voor schade aan persoonlijk materiaal.
- Ingeschreven deelnemers en hun begeleiders worden verzekerd voor lichamelijke
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

4. Bevestiging/Annulatie van de MTB-tocht
- Een tocht gaat pas door na bevestiging van de VGC-sportdienst.
- Een tocht wordt pas bevestigd indien de betaling voor deze tocht
minstens 2 weken voor de tocht wordt ontvangen. Uitzondering op deze
regel geldt enkel voor organisaties die via een bestelbon dienen te
betalen, en zo dus niet op voorhand kunnen betalen. Dit dient echter
duidelijk vermeld te worden bij de inschrijving!
- Bij annulatie minimum 2 weken voor aanvang van de tocht wordt er een
annulatiekost van 25 % ingehouden. Bij annulatie binnen de 2 weken voor
aanvang van de tocht wordt het volledige inschrijvingsgeld ingehouden. De VGCsportdienst kan bepalen om bij uitzonderlijke weersomstandigheden de tocht te
annuleren. In zo’n geval wordt het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald of
wordt er een nieuwe tocht gepland. Bij gewoon regenweer gaat de tocht
door.
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Richtlijnen
1. Praktische afspraken
-

20 minuten voor aanvang van de fietstocht is de voltallige groep
aanwezig in GC WaBo.
Deelnemers voorzien iets om te eten en drinken tijdens de tocht.
Deelnemers doen kledij aan die vuil mag worden tijdens de tocht en voorzien
eventueel reservekledij voor achteraf.

2. Taken groepsverantwoordelijke
De groepsverantwoordelijke ziet erop toe dat:
- de deelnemers deze voorwaarden en richtlijnen kennen en respecteren.
- de aanwijzingen van de sportlesgever zonder uitzondering gevolgd worden.
- de fietsen en helmen volledig en onbeschadigd worden ingeleverd na de tocht.
- de fietsen en helmen na afloop mee gereinigd en opgeborgen worden onder
begeleiding van de sportlesgever.
De groepsverantwoordelijke is tevens aansprakelijk voor eventuele schade, op welke
wijze ook veroorzaakt door de deelnemers aan het bos, het gemeenschapcentrum WaBo,
de fietsen en de helmen. Voor eventuele schade zal een vergoeding aangerekend
worden.
Hoe het gemeenschapscentrum bereiken?
Spoorwegen (www.b-rail.be)
Station Bosvoorde (wandelafstand)
MIVB (www.mivb.be)

Auto

- Autobus 95: Beurs - Wiener
- Tram 94: Kerkhof Jette - Herrmann-Debroux halte Delleur of
Bosvoorde)
- Vanuit het centrum van Brussel:
bereikbaar via de Louizalaan - Fr. Rooseveltlaan
bereikbaar via Tervurenlaan - Vorstlaan
- Via de grote ring rond Brussel:
aan afrit Groenendaal (na het Leonardkruispunt) rechts,
richting Brussel Zuid
Parkeren doe je best aan de kerk vlakbij het station
Bosvoorde

GC Wabo

Station
Bosvoorde

Parking
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