Erklæring Indendørs
Ved min underskrift på nærværende erklæring, accepterer og bekræfter jeg hermed følgende i
forbindelse med min leje af Segway eller lignende selvbalancerende personlig transporter, at;
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Kørsel på disse køretøjer sker på eget ansvar. Dette vil sige at OUTDOOR TOURS ikke hæfter for
skader på førerens person/legeme eller ting.
Der er tegnet ansvarsforsikring gennem Sønderjysk Forsikring for skader påført tredjemand.
Herunder skader som opstår som følge af fejl på køretøjet.
Der er tegnet kaskoforsikring i Sønderjysk Forsikring for skader på selve køretøjet. Jeg
accepterer at betale selvrisiko 5.000 kr. til OUTDOOR TOURS i tilfælde af skade på køretøjet.
Såfremt skaden ikke overstiger selvrisikoen, accepterer jeg at skadesløs holde OUTDOOR
TOURS
Der er tegnet ansvarsforsikring gennem Sønderjysk Forsikring for skader påført tredjeperson
som skyldes andre omstændigheder end kørselsfejl. Herunder skader som opstår som følge af
fejl på køretøjet.
Jeg påtager mig det fulde ansvar for skader på den af mig benyttede Segway eller lignende
køretøj, såfremt denne skade er en følge af mig eller mine handlinger udført i
uoverensstemmelse med de instruktioner, som jeg har modtaget fra Outdoor Tours.
Jeg ikke lider af sygdomme og ikke er under påvirkning af alkohol (maksimale tilladte promille
er 0,5), narkotika eller andre medikamenter, der influerer på min kørsel
Jeg er indforstået med at oplyse min vægt og/eller lade mig veje på forlangende. Jeg indestår
for at min vægt ikke er over 125 kg.
Min 115 cm højde min alder 10 år.
Jeg følger de instruktioner, jeg har modtaget af Outdoor Tours vedr. korrekt påklædning ved
kørsel på de lejede køretøjer herunder:
§ At jeg bærer hjelm. At jeg – dersom der er blevet mig pålagt – kører med vest
§ At jeg anvender fodtøj som sikrer at jeg står fast og sikkert på de lejede
køretøjer. Dvs. at bl.a. løstsiddende fodtøj (såsom sandaler, træsko, højhælede
sko osv.) ikke må anvendes.
§ At løsthængende hår er bundet op.
§ At jeg ikke er gravid.
Jeg ved grov, uforsvarlig eller hensynsløs kørsel kan få frataget retten til forsat at benytte de
lejede køretøjer uden refusion af lejebeløbet.
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Se mere på www.outdoortours.dk

Underskrift.

