INSCHRIJFFORMULIER
WELLSPECT AMSTEL GOLD RACE HANDBIKE XPERIENCE
met Mischa Hielkema - 5 juni 2022
Voor de organisatie van de Handbike Xperience hebben wij de volgende gegevens nodig:
Voornaam:
Achternaam:
Huisnummer:

Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Tel. contactpersoon/thuisblijver:
Zit je in een rolstoel?

Ja*

Nee

*Kun je een transfer maken van jouw rolstoel naar de handbike?

Ja

Gebruik je een katheter?

Ja, eenmalige katheter

Nee

Ja, verblijfskatheter

Nee

Dieetwensen/allergieën:
Heb je een fietstest gedaan?

Ja

Indien ja; Watt/kg:

Nee
Ik geef mij op voor de volgende route (graag één route aanvinken):
Route 1 (ca. 60 km)
Kom je met buddie(s) of begeleider(s)?

Route 2 (ca. 40 km)
Ja, aantal:

(max. 2)

Route 3 (ca. 25 km)
Nee

Handtekening voor akkoord*:

*Door ondertekening van dit formulier ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

a) Deelname is volledig op eigen risico. De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid;
b) Deelnemer verklaart dat hij/zij voldoende gezond is om deel te nemen aan de activiteit en dat evt. (medische)
bijzonderheden vooraf zijn gemeld bij Wellspect.

c) Het is verplicht om tijdens het handbiken/fietsen een helm te dragen;
d) Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag in het verkeer en dient verkeersregels te respecteren.
e) Bekeuringen zijn altijd voor de deelnemer;
f) De activiteit is geen wedstrijd, maar een sportieve toeristische activiteit;
g) Voor gehuurde materialen gelden aanvullende voorwaarden.
h) Deelnemer verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor de staat van zijn/haar handbike en voor de nodige veiligheidsi)

materialen te zorgen (fietsvlag, extra binnenband etc.)
Jouw gegevens worden verwerkt in onze database. Je kunt contact met ons opnemen voor het aanpassen of verwijderen
van jouw persoonlijke data via benelux@wellspect.com of verzoeken om alle marketing communicatie per e-mail te
stoppen via benelux-unsubscribe@wellspect.com. Meer informatie over jouw rechten en hoe Wellspect met jouw
gegevens omgaat, kun je vinden in onze Privacyverklaring op de website www.wellspect.nl.

Stuur dit formulier voor 30 april 2022 per e-mail naar benelux-info@wellspect.com of per post naar:
Wellspect B.V., Antwoordnummer 10173, 2700 VB Zoetermeer. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging
van ontvangst. Voor vragen kun je contact opnemen met Merel Zitter, meeting coördinator, via
telefoonnummer +31 79 363 70 10.
Wellspect B.V.
Signaalrood 55, 2718 SG Zoetermeer, Nederland.
Tel. NL: +31 79 363 70 10. www.wellspect.nl
Tel. BE: +32 3 232 06 15. www.wellspect.be

