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Voorwoord 
 

Crossmotorverhuur Nederland wil in samenwerking met Mc Flevoland de drempel om kennis te 
maken met de ontzettend mooie sport 

Tot nu was deze kennismaking alleen toegankelijk voor publiek wat direct diep in de buidel diende te 
tasten!  Doordat mogelijkheden om op echte crossmotoren te rijden zonder eigen aanschaf van de 
motor en voorgeschreven kleding niet mogelijk wa

Ook is  door het verhogen van de veiligheid “
overigens“   de drempel door het verplicht behalen van de Basis sport licentie van de KNMV niet 
lager geworden. Deze verplichte cursusdag moet gevolgd worden omdat
verplicht gesteld is  op alle officiële crossbanen

Al met al bent u als ouder of zelf toekomstig motorsporter verplicht om zelf eerst een motor aan te 
schaffen,kleding en dan ook nog eerst de opleiding voor het KNMV basis sport licentie af te leggen 
voordat u of uw kind aan de begeerde motorsport te beginnen zonder hier ook maar een dag
geproefd te kunnen hebben! 

Dat vinden wij van Crossmotorverhuur Nederland en Mc Flevoland een 

Vandaar dat wij BUITEN de reguliere openingstijden een aantal 
uw zoon/dochter op een ontspannen manier kennis kan
terrein van MC Flevoland. 

 

 

               Durf jij
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Crossmotorverhuur Nederland wil in samenwerking met Mc Flevoland de drempel om kennis te 
de ontzettend mooie sport MX (motorcross ) verkleinen. 

Tot nu was deze kennismaking alleen toegankelijk voor publiek wat direct diep in de buidel diende te 
Doordat mogelijkheden om op echte crossmotoren te rijden zonder eigen aanschaf van de 

motor en voorgeschreven kleding niet mogelijk was. 

Ook is  door het verhogen van de veiligheid “ wat  ons allen motorsporters ten goede komt 
de drempel door het verplicht behalen van de Basis sport licentie van de KNMV niet 

lager geworden. Deze verplichte cursusdag moet gevolgd worden omdat de basis sport licentie 
verplicht gesteld is  op alle officiële crossbanen. En ook hier bent u aangewezen op eigen middelen.

Al met al bent u als ouder of zelf toekomstig motorsporter verplicht om zelf eerst een motor aan te 
g eerst de opleiding voor het KNMV basis sport licentie af te leggen 

voordat u of uw kind aan de begeerde motorsport te beginnen zonder hier ook maar een dag

Dat vinden wij van Crossmotorverhuur Nederland en Mc Flevoland een brug te ver ! 

Vandaar dat wij BUITEN de reguliere openingstijden een aantal opties willen aanbieden die u en of 
uw zoon/dochter op een ontspannen manier kennis kan laten maken met de Motorcross op het 

Durf jij de uitdaging aan? 

 

Crossmotorverhuur Nederland wil in samenwerking met Mc Flevoland de drempel om kennis te 

Tot nu was deze kennismaking alleen toegankelijk voor publiek wat direct diep in de buidel diende te 
Doordat mogelijkheden om op echte crossmotoren te rijden zonder eigen aanschaf van de 

ons allen motorsporters ten goede komt 
de drempel door het verplicht behalen van de Basis sport licentie van de KNMV niet 

de basis sport licentie 
. En ook hier bent u aangewezen op eigen middelen. 

Al met al bent u als ouder of zelf toekomstig motorsporter verplicht om zelf eerst een motor aan te 
g eerst de opleiding voor het KNMV basis sport licentie af te leggen 

voordat u of uw kind aan de begeerde motorsport te beginnen zonder hier ook maar een dag aan 

brug te ver !  

willen aanbieden die u en of 
laten maken met de Motorcross op het 



 

Verhuur Mogelijkheid 1 
 

Een Introductie tot MX……..jij hebt nog nooit op een motor gezeten!
 

Een introductie tot MX is helemaal bedoelt voor die toekomstige Motorcrosser die nog nooit op een 
motor heeft gezeten.  

Ben jij helemaal onbekend met hoe een motor werkt, geen paniek!

In deze kennismaking van ongeveer een uur leer ik jou hoe een motor werk, hoe je de koppeling en 
de versnellingen bediend,  leert remmen, en natuurlijk wegrijden!

Want kennis is de basis, en remmen essentieel voor elke snelheidssport!

Stap voor stap ga ik jou de fijne kneepjes bijbrengen, en hopelijk kan jij na dit uur 

-Mij uitleggen hoe jou crossmotor bediend word.
-Zelfstanding wegrijden met de motor en remm
-Een simpel parcours afleggen waarin je bochten draait , een 8 kan rijden  en een slalom met 
remproef! 
 
Natuurlijk is het zo dat een ieder anders leert , jou aanleg zal dan ook van invloed zijn hoe je deze 
eerste kennismaking aflegt. 
Een uurtje is niet lang maar je zult merken dat je na dit uurtje heel wat informatie toegespeeld hebt 
gekregen wat je moet verwerken. Natuurlijk letten we niet op de minuut maar na een uurtje heb je al 
heel wat geleerd en moet dit ook even kunnen bezinken!
 
Als je het leuk vind kunnen we eventueel in volgende lessen verdergaan met 
-schakelen 
-houding 
-Het jeugd circuit op 

-of misschien wel een kijkje op de grote baan …………. 

 
 
Als je alle bovenstaande handelingen kunt bij jij klaar voor het behale
sportlicentie die je op MC Flevoland kunt behalen met de KNMV op de daarvoor speciaal 
georganiseerde dagen. Hierna kan jij zelfstandig gaan crossen.
 
Natuurlijk kan je dit ook doen op een crossmotor van Crossmotorverhuur Nederland !
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Verhuur Mogelijkheid 1  

……..jij hebt nog nooit op een motor gezeten!

Een introductie tot MX is helemaal bedoelt voor die toekomstige Motorcrosser die nog nooit op een 

Ben jij helemaal onbekend met hoe een motor werkt, geen paniek! 

In deze kennismaking van ongeveer een uur leer ik jou hoe een motor werk, hoe je de koppeling en 
de versnellingen bediend,  leert remmen, en natuurlijk wegrijden! 

remmen essentieel voor elke snelheidssport! Met dit kan jij veilig op weg!

Stap voor stap ga ik jou de fijne kneepjes bijbrengen, en hopelijk kan jij na dit uur 

ij uitleggen hoe jou crossmotor bediend word. 
elfstanding wegrijden met de motor en remmen 

Een simpel parcours afleggen waarin je bochten draait , een 8 kan rijden  en een slalom met 

Natuurlijk is het zo dat een ieder anders leert , jou aanleg zal dan ook van invloed zijn hoe je deze 

lang maar je zult merken dat je na dit uurtje heel wat informatie toegespeeld hebt 
gekregen wat je moet verwerken. Natuurlijk letten we niet op de minuut maar na een uurtje heb je al 
heel wat geleerd en moet dit ook even kunnen bezinken! 

ind kunnen we eventueel in volgende lessen verdergaan met  

of misschien wel een kijkje op de grote baan …………. Durf jij de uitdaging aan????

Als je alle bovenstaande handelingen kunt bij jij klaar voor het behalen van je KNMV basis 
sportlicentie die je op MC Flevoland kunt behalen met de KNMV op de daarvoor speciaal 
georganiseerde dagen. Hierna kan jij zelfstandig gaan crossen. 

Natuurlijk kan je dit ook doen op een crossmotor van Crossmotorverhuur Nederland !

 

……..jij hebt nog nooit op een motor gezeten! 

Een introductie tot MX is helemaal bedoelt voor die toekomstige Motorcrosser die nog nooit op een 

In deze kennismaking van ongeveer een uur leer ik jou hoe een motor werk, hoe je de koppeling en 

Met dit kan jij veilig op weg! 

Stap voor stap ga ik jou de fijne kneepjes bijbrengen, en hopelijk kan jij na dit uur …… 

Een simpel parcours afleggen waarin je bochten draait , een 8 kan rijden  en een slalom met 

Natuurlijk is het zo dat een ieder anders leert , jou aanleg zal dan ook van invloed zijn hoe je deze 

lang maar je zult merken dat je na dit uurtje heel wat informatie toegespeeld hebt 
gekregen wat je moet verwerken. Natuurlijk letten we niet op de minuut maar na een uurtje heb je al 

Durf jij de uitdaging aan???? 

n van je KNMV basis 
sportlicentie die je op MC Flevoland kunt behalen met de KNMV op de daarvoor speciaal 

Natuurlijk kan je dit ook doen op een crossmotor van Crossmotorverhuur Nederland ! 



 

Verhuur mogelijkheid 2
 

Jij bent in heb bezit van de KNMV basissport licenti
rijder……. 
 

Het is mogelijk om een crossmotor te huren als je een KNMV basis sportlicentie hebt
beginnend rijder bent, je rijd dan in groep 1 op de grote baan van MC Flevoland. De beheerder en 
vrijwilligers van MC Flevoland houden toezicht op jou niveau van rijden. Als blijkt dat je een snelle 
rijder bent en niet in groep 1 thuishoort zullen 

Motorcrossverhuur Nederland verhuurt alleen crossmotoren aan de beginnende nog ongeoefende 
rijders om deze de mogelijkheid te geven te groeien in onze mooie sport.

Het tarief van MC Flevoland op van de baan gebruik te 
meeberekend en dien je samen met vertoon van je KNMV basis sportlicentie in de kantine aan de 
kassa te betalen. 

 

Bij verwijdering uit groep 1 heb je geen recht op restitutie van huurgelden, of van het baan tarief van 
MC Flevoland wees dus sportief en doe het eerlijk alleen dan kunnen wij van onze sport veilig blijven 
genieten.  
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Verhuur mogelijkheid 2 

Jij bent in heb bezit van de KNMV basissport licentie , en je bent een beginnend 

Het is mogelijk om een crossmotor te huren als je een KNMV basis sportlicentie hebt
beginnend rijder bent, je rijd dan in groep 1 op de grote baan van MC Flevoland. De beheerder en 
vrijwilligers van MC Flevoland houden toezicht op jou niveau van rijden. Als blijkt dat je een snelle 
rijder bent en niet in groep 1 thuishoort zullen deze jou uit deze groep verwijderen.

Motorcrossverhuur Nederland verhuurt alleen crossmotoren aan de beginnende nog ongeoefende 
rijders om deze de mogelijkheid te geven te groeien in onze mooie sport. 

Het tarief van MC Flevoland op van de baan gebruik te mogen maken zit niet in de verhuur 
meeberekend en dien je samen met vertoon van je KNMV basis sportlicentie in de kantine aan de 

Bij verwijdering uit groep 1 heb je geen recht op restitutie van huurgelden, of van het baan tarief van 
levoland wees dus sportief en doe het eerlijk alleen dan kunnen wij van onze sport veilig blijven 

 

en je bent een beginnend 

Het is mogelijk om een crossmotor te huren als je een KNMV basis sportlicentie hebt en een 
beginnend rijder bent, je rijd dan in groep 1 op de grote baan van MC Flevoland. De beheerder en 
vrijwilligers van MC Flevoland houden toezicht op jou niveau van rijden. Als blijkt dat je een snelle 

deze jou uit deze groep verwijderen. 

Motorcrossverhuur Nederland verhuurt alleen crossmotoren aan de beginnende nog ongeoefende 

mogen maken zit niet in de verhuur 
meeberekend en dien je samen met vertoon van je KNMV basis sportlicentie in de kantine aan de 

Bij verwijdering uit groep 1 heb je geen recht op restitutie van huurgelden, of van het baan tarief van 
levoland wees dus sportief en doe het eerlijk alleen dan kunnen wij van onze sport veilig blijven 



 

 

Verhuurmogelijkheid 3
 

Jij wilt de KNMV basis sport licentie halen op een van de rookie dagen op MC 
Flevoland……. 
 

Jij kunt bij Crossmotorverhuur Nederland een crossmotor huren om je KNMV basis sport licentie te 
halen op MC Flevoland. 

De motor staat klaar op MC Flevoland voor jou, na het behalen van je KNMV basis sport licentie lever 
je de motor weer in. 

Natuurlijk als jij een beginnend rijder bent kan je deze nu ook huren om zelfstandig te rijden in de 
open trainingen op trainingdagen van en op MC Flevoland.
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Verhuurmogelijkheid 3 

Jij wilt de KNMV basis sport licentie halen op een van de rookie dagen op MC 

kunt bij Crossmotorverhuur Nederland een crossmotor huren om je KNMV basis sport licentie te 

De motor staat klaar op MC Flevoland voor jou, na het behalen van je KNMV basis sport licentie lever 

j een beginnend rijder bent kan je deze nu ook huren om zelfstandig te rijden in de 
open trainingen op trainingdagen van en op MC Flevoland. 

 

Jij wilt de KNMV basis sport licentie halen op een van de rookie dagen op MC 

kunt bij Crossmotorverhuur Nederland een crossmotor huren om je KNMV basis sport licentie te 

De motor staat klaar op MC Flevoland voor jou, na het behalen van je KNMV basis sport licentie lever 

j een beginnend rijder bent kan je deze nu ook huren om zelfstandig te rijden in de 



 

Eigen risico verklaring
 

Het is de ondergetekende bekend dat het berijden van 
motorsport risico’s met zich meebrengt en dat dit lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.

Ondergetekende aanvaard dat de deelname aan training, huur van motorfiets op het circuit van MC 
Flevoland en Crossmotorverhuur Nederland geheel voor eigen risico en rekening is zowel voor man 
als machine. 

De deelnemer of ouder of voogd van deelnemer vrijwaart MC Flevoland en Crossmotorverhuur 
Nederland van iedere aansprakelijkheid en verhaal op eventueel schade en/of letsel.

U bent op de hoogte en gaat akkoord met
 
 
Ondergetekende gaat volledig akkoord met het bovenstaande

Datum: 

Naam Deelnemer: 

Naam Ouder/Voogd : 

Adres: 

Postcode/Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Handtekening deelnemer Ouder

Leeftijd deelnemer ,min leeftijd 15 jr.

Lengte deelnemer: 

Gewicht deelnemer: 

Ervaring deelnemer: helemaal niet/matig/

Algemene gezondheid deelnemer:   goed/niet goed
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Eigen risico verklaring 

Het is de ondergetekende bekend dat het berijden van een motorfiets en het beoefenen van de 
motorsport risico’s met zich meebrengt en dat dit lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.

Ondergetekende aanvaard dat de deelname aan training, huur van motorfiets op het circuit van MC 
r Nederland geheel voor eigen risico en rekening is zowel voor man 

De deelnemer of ouder of voogd van deelnemer vrijwaart MC Flevoland en Crossmotorverhuur 
Nederland van iedere aansprakelijkheid en verhaal op eventueel schade en/of letsel.

en gaat akkoord met de punten in de disclaimer: ja/nee  

Ondergetekende gaat volledig akkoord met het bovenstaande 

r/voogd: 

n leeftijd 15 jr. : 

Ervaring deelnemer: helemaal niet/matig/gevorderd 

Algemene gezondheid deelnemer:   goed/niet goed 

 

een motorfiets en het beoefenen van de 
motorsport risico’s met zich meebrengt en dat dit lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. 

Ondergetekende aanvaard dat de deelname aan training, huur van motorfiets op het circuit van MC 
r Nederland geheel voor eigen risico en rekening is zowel voor man 

De deelnemer of ouder of voogd van deelnemer vrijwaart MC Flevoland en Crossmotorverhuur 
Nederland van iedere aansprakelijkheid en verhaal op eventueel schade en/of letsel. 



 

Disclaimer 
 

-Ondanks Crossmotorverhuur Nederland altijd probeert de Verhuurde
mogelijke technische staat te hebben tijdens verhuur kan deze niet uitsluit
niet ter plaatse opgelost kan worden
voorvalt zullen de NIET genoten huurminuten in mindering gebracht worden op de introductie tot MX 
of Verhuur of andere verhuurvormen er worden gehanteerd. 
door de huurder van de motor en het niet kunnen hervatten van de huurperiode worden geen
restitutie minuten toegepast, de NIET genoten minuten worden NIET in mindering gebracht.

-U kunt de instructeur niet verantwoordelijk houden voor uit gebleven resultaten,leren is een 
persoonlijk proces. Niet iedereen heeft direct het motorgevoel wij geven
uitblijven verwachtingen van de klant. 

-de vragen over gezondheid, lengte,gewicht en ervaring van deelnemer worden gevraagd voor de 
veiligheid van de deelnemer. U bent verplicht deze naar alle  eerlijkheid in te vullen. U als 
of als ouder/voogd dient op de hoogte te zijn van uw of het te begeleiden kind  algemene gezondheid. 
Bij afwijking van het normale moet dit aangegeven worden.

- Bij verwijdering uit groep 1 heb je geen recht op restitutie van huurgelden, of van h
van MC Flevoland wees dus sportief en doe het eerlijk alleen dan kunnen wij van onze sport veilig 
blijven genieten. Motorcrossverhuur Nederland verhuurt alleen crossmotoren aan de beginnende nog 
ongeoefende rijders om deze de mogelijkheid te

 

 

 

                     

 

8 

Ondanks Crossmotorverhuur Nederland altijd probeert de Verhuurde crossmotor in een zo goed 
mogelijke technische staat te hebben tijdens verhuur kan deze niet uitsluiten dat een technisch defect 

ter plaatse opgelost kan worden, en de training,cursus eerder beëindigd word dan beoogd. Als dit 
genoten huurminuten in mindering gebracht worden op de introductie tot MX 

of Verhuur of andere verhuurvormen er worden gehanteerd. Bij schade aan de motor veroorzaakt 
door de huurder van de motor en het niet kunnen hervatten van de huurperiode worden geen
restitutie minuten toegepast, de NIET genoten minuten worden NIET in mindering gebracht.

U kunt de instructeur niet verantwoordelijk houden voor uit gebleven resultaten,leren is een 
. Niet iedereen heeft direct het motorgevoel wij geven dan ook geen restitutie bij 

uitblijven verwachtingen van de klant.  

de vragen over gezondheid, lengte,gewicht en ervaring van deelnemer worden gevraagd voor de 
veiligheid van de deelnemer. U bent verplicht deze naar alle  eerlijkheid in te vullen. U als 
of als ouder/voogd dient op de hoogte te zijn van uw of het te begeleiden kind  algemene gezondheid. 
Bij afwijking van het normale moet dit aangegeven worden. 

Bij verwijdering uit groep 1 heb je geen recht op restitutie van huurgelden, of van h
van MC Flevoland wees dus sportief en doe het eerlijk alleen dan kunnen wij van onze sport veilig 
blijven genieten. Motorcrossverhuur Nederland verhuurt alleen crossmotoren aan de beginnende nog 
ongeoefende rijders om deze de mogelijkheid te geven te groeien in onze mooie sport.

 

crossmotor in een zo goed 
en dat een technisch defect  

en de training,cursus eerder beëindigd word dan beoogd. Als dit 
genoten huurminuten in mindering gebracht worden op de introductie tot MX 

Bij schade aan de motor veroorzaakt 
door de huurder van de motor en het niet kunnen hervatten van de huurperiode worden geen 
restitutie minuten toegepast, de NIET genoten minuten worden NIET in mindering gebracht. 

U kunt de instructeur niet verantwoordelijk houden voor uit gebleven resultaten,leren is een 
dan ook geen restitutie bij 

de vragen over gezondheid, lengte,gewicht en ervaring van deelnemer worden gevraagd voor de 
veiligheid van de deelnemer. U bent verplicht deze naar alle  eerlijkheid in te vullen. U als deelnemer 
of als ouder/voogd dient op de hoogte te zijn van uw of het te begeleiden kind  algemene gezondheid. 

Bij verwijdering uit groep 1 heb je geen recht op restitutie van huurgelden, of van het baan tarief 
van MC Flevoland wees dus sportief en doe het eerlijk alleen dan kunnen wij van onze sport veilig 
blijven genieten. Motorcrossverhuur Nederland verhuurt alleen crossmotoren aan de beginnende nog 

geven te groeien in onze mooie sport. 


