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U heeft een activiteit bij BUITEN Buitensport Eefde geboekt. We vragen uw aandacht voor het 

volgende en geven u graag nog wat praktische tips. 

Aankomst 
Nadat u uw auto hebt geparkeerd op het parkeerterrein van Karting Eefde kunt u zich melden bij de 
balie van Karting Eefde of wordt u ontvangen door een van de instructeurs van BUITEN.   
 
Veiligheid en aansprakelijkheid  
Bij BUITEN zijn ervaren, deskundige en enthousiaste instructeurs werkzaam. Voor aanvang van 
iedere activiteit worden er duidelijke instructies gegeven. We gaan ervan uit dat de instructies 
opgevolgd worden. Indien u n.a.v. de uitleg of tijdens de activiteiten nog vragen heeft kunt u deze aan 
uw instructeur stellen. De instructeur zal uw vragen zo zorgvuldig mogelijk beantwoorden. 
 
Iedereen neemt op eigen risico deel aan de geboekte activiteiten. BUITEN is niet aansprakelijk voor 
diefstal, schade en/of letsel berokkend aan deelnemers en/of hun eigendommen. 
Gedurende de geboekte activiteiten wordt door BUITEN voor iedere deelnemer een ongevallen 
verzekering afgesloten. 
 
Lichamelijke klachten 

Indien u gezondheidsklachten heeft die van invloed zijn op het uitvoeren van de geboekte activiteiten 
(bv. hartfalen, epilepsie, etc.) verzoeken wij u de instructeur van te voren hierover op de hoogte te 
brengen.  
 
Kledingadvies 

- Houd rekening met de weersvoorspelling. 
- Draag sportkleding of kleding waarin u gemakkelijk kunt bewegen die tevens  vies en/of nat 

mogen worden.  
- Draag bij voorkeur sportschoenen die vies en/of nat mogen worden. 
- Indien u naast activiteiten ‘op het droge’ ook een wateractiviteit heeft geboekt: neem dan extra 

droge kleding mee. Trek ook bij wateractiviteiten dicht schoeisel aan. Ga nooit op blote voeten 
het water in, u kunt zich verwonden. Ook slippers worden afgeraden aangezien deze in het 
water gemakkelijk uit kunnen gaan.  

- Op de locatie is er de mogelijkheid voor om te kleden.  
 

Persoonlijke en waardevolle spullen: 
U dient zelf zorg te dragen voor uw persoonlijke en waardevolle spullen  (telefoon, sieraden, 
portemonnee).  
 
Het weer  
Activiteiten bij BUITEN kunnen gedurende alle seizoenen uitgevoerd worden, dus ook bij slecht weer. 
Bij gevaarlijke  weersomstandigheden, wat ter beoordeling is aan de instructeurs van BUITEN, wordt 
in overleg een passend alternatief programma aangeboden.  
 
Eten en drinken  

Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken te nuttigen op de locatie van BUITEN. In het horeca 
gedeelte van Karting Eefde is voldoende aanbod voor eten en drinken.  
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Extra bij te boeken  

- U kunt uw boeking combineren met activiteiten en arrangementen van Karting Eefde,  
- Tot 24 uur voor aanvang van de activiteit kan er in overleg per persoon bijgeboekt worden.  
- Het is mogelijk om u om te kleden, er zijn echter geen douche gelegenheden. 

- Eten en drinken. In overleg zijn er diverse mogelijkheden voor het bijboeken van bijvoorbeeld 
barbecue of andere mogelijkheden van de kantine en terras met uitzicht op de kartbaan van 
Karting Eefde.  

 
Betaling  

Zoals afgesproken tijdens boeking.  
 
Annulering  
Bij annulering van de overeenkomst (om welke reden dan ook)  is de boeker de volgende bedragen 
verschuldigd aan BUITEN, terstond te voldoen: 
- Bij annulering tot en met 15 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 0 % van het totaalbedrag. 
- Bij annulering tot 14 tot en met 0 dagen voorafgaand aan de overeenkomst of tijdens de 
overeenkomst: 100 % van het totaalbedrag. 
 
In bepaalde gevallen kunnen activiteiten worden verzet, waarbij overigens de verplichting tot betaling 
blijft bestaan. 
 
 
 
Wij wensen u veel plezier!  
Team BUITEN 
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Adres en Routebeschrijving  
 
BUITEN Buitensport Eefde 

Elzerdijk 44 

7211 LT Eefde 

 

 
Routebeschrijving vanaf Deventer: 
Vanaf Deventer gaat u richting Eefde Zutphen, in Eefde na de eerste spoorwegovergang bij de eerste 
stoplichten links, links aanhouden het dorp uit en de weg volgen tot aan een viersprong (derde weg 
links) op deze viersprong gaat u links af, de verharde weg gaat hier over in onverhard en na ca 1 km 
bent u bij Karting Eefde.  
 
Routebeschrijving vanaf de oude IJsselbrug Zutphen: 
U komt Zutphen binnen via de oude IJsselbrug. Onderaan de brug bij de stoplichten slaat u links af .U 
rijdt voor het station langs tot aan de stoplichten, hier slaat u links af. Volg de weg rechtdoor op de 
rotonde, daarna bij de stoplichten over de brug rechtdoor door tot u in het dorpje Eefde bent. Bij de 
stoplichten rechtsaf en de bocht naar links volgen, het dorp uit en de weg volgen tot aan een 
viersprong (derde weg links) op deze viersprong gaat u links af, de verharde weg gaat hier over in 
onverhard en na ca 1 km bent u bij Karting Eefde.  
 
Routebeschrijving vanaf de nieuwe IJsselbrug Zutphen: 
Onderaan de brug slaat u af richting Deventer bij het zevende stoplicht slaat u rechtsaf richting 
Deventer en u rijdt door tot u in het dorpje Eefde bent. Bij de stoplichten rechtsaf en de bocht naar 
links volgen, het dorp uit en de weg volgen tot aan een viersprong (derde weg links) op deze 
viersprong gaat u links af, de verharde weg gaat hier over in onverhard en na ca 1 km bent u bij 
Karting Eefde. 


