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ALGEMENE VOORWAARDEN TANDEMTOURTOCHT 

Je wordt verwacht bij Cafe In den Sleutel, Stationsstraat 8, Deurne  

Voorwaarden voor deelname: 

Organisatie: De organisatie van de tandemtourtocht is in handen van Cafe In den Sleutel, de 

organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die U en/of aan derden 

worden toegebracht. 

Tandemgebruik: U bent verantwoordelijk voor de tandem die U in bruikleen wordt gegeven, 

eventuele schade toegebracht door U en/of derden zijn voor Uw verantwoordelijkheid. Alle 

schade zal op U verhaald worden. Het schadebedrag wordt bepaald door de tandemverhuurder. 

U moet de tandem om uiterlijk 23:00 uur inleveren in dezelfde staat zoals u de tandem heeft 

meegenomen. Inleveren voor 23:00 uur op de inrit van Café In den Sleutel.  

Verkeersregels: U dient zich te houden aan de verkeersregels die gelden volgens het 

Nederlandse recht. Alle bekeuringen zijn voor uw verantwoordelijkheid. 

Nuttigen drank: De tandemtourtocht gaat langs 8 locaties, in elk café mag u de consumpties 

nuttigen die bij het arrangement zitten, de rest is voor eigen rekening. U bent verantwoordelijk 

voor het eventueel nuttige van alcoholische dranken en de gevolgen hiervan. De organisatie 

wijst u erop dat u zich dient te houden aan de verkeersregels die gelden volgens het 

Nederlandse recht. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld. 

Schade aan derden: U dient zich sociaal op te stellen ten opzichte van derden, vernielingen 

en/of schade aanbrengen aan derden wordt niet getolereerd door de organisatie, en deze heeft 

dan ook de mogelijkheid om U uit te sluiten van verdere deelname aan de tandemtourtocht. U 

bent verantwoordelijk voor alle schade die door uw toedoen is aangebracht aan derden en alle 

schade zal op u verhaald worden. 

Arrangement: Bier, wijn en fris. Voor Radler of Rosebier moet een toeslag betaald worden van  

€ 1,00 per consumptie. Speciale bieren kan een andere toeslag van toepassing zijn. Dit moet 

worden voldaan bij het desbetreffende café.  

Jullie worden voor 21.00 bij Het Boerenhuis op de Bruggenseweg 10 verwacht, zo niet dan is de 

keuken gesloten. 


