Dit is het terrein van de club Geländefahrrad Aachen e.V.
De volgende regels moeten gerespecteerd worden :
1. Het berijden of het betreden van de mountainbike parcoursen is alleen toegestaan aan de
clubleden van het Geländefahrrad Aachen e.V. of aan de houder van een op eigen naam
verstrekte gasten-kaart
2. De lidmaatschapskaart of de gasten-kaart moet spontaan en ongevraagd aan de
veraantwoordelijke clubleden of aan de boswachter van de stad Aachen getoond worden.
3. Jongeren onder 14 jaar mogen de bikepark alleen in begeleiding van een verzorger
uitnutten, ofwel met hun schriftelijke verklaring toestemming en in begeleiding van een
geschikte instructeur. Vanaf het 14e levensjaar is voor een benutting zonder begeleiding de
schriftelijke verklaring toestemming van een verzorger vereist.
4. Het betreden van het terrein en het berijden van de parcoursen gebeurt op eigen gevaar.
Het verplicht de gebruikers tot wederzijds respect. De gebruijkers zijn zich ten volle van het
gevaar bewust die het gebruik van de parcoursen belichaamd.
5. De parcoursen mogen alleen bij daglicht bereden worden (zonsopgang tot zonsondergang).
6. De parcoursen mogen uitsluitend bergafwaarts bereden worden.
7. Wedrennen in elke vorm zijn op de parcoursen verboden.
8. In geval van storm of onweer mogen de parcoursen niet bereden worden. U moet altijd met
voor een bos typische gevaren rekenen en uw gedrag aan de situatie aanpassen.
9. Op de parcoursen is het dragen van een helm veplicht. Het dragen van verdere protectors
(voor rug, knieën en ellebogen) wordt aanbevolen.
10. Het fiets moet geschikt zijn voor het gebruik op de parcoursen en zich in een goede
functionerende staat bevinden.
11. De wielrijder moet de nodige fysieke gesteldheid hebben om de parcoursen te berijden.
12. De keuze van de parcoursen en het rijgedrag moeten aan de eigene rijvaardigheid en
rijervaring aangepast worden.
13. Voor het eerste berijden moet de gebruiker zich door een uitvoerige bezichtiging van de
loop van de parcoursen in kennis zetten. Voor iedere verdere berijding moet de berijder zelf
een indruk krijgen van de staat van de parcoursen en van eventuele gevaren (b.v.
neergevallen takken, omgevallen boomen).
14. Tussen twee fietsers steeds de benodigde veiligheidsafstand in acht nemen. De eerst
rijdende fietser heeft steeds prioriteit. Een minder ervaren fietser mag nooit in het nauw
gebracht worden.
15. De gekenmerkte parcoursen mogen niet verlaten worden.

16. Schilder en markeringen zijn na te leven.
17. Op de bospaden moet u steeds op andere personen letten, zoals schoolklassen,
wandelaars, andere wielrijders, honden, enz.
18. Aan onoverzichtelijke plekken moet u het tempo aan het zicht aanpassen.
19. Het is verboden nieuwe hindernissen te bouwen of bestaande hindernissen te veranderen.
20. Vuilnis is mee te nemen en mag nooit op de parcoursen gelaten worden.
21. Aanwijzingen van de verantwoordelijke clubleden zijn steeds te bevolgen.

