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Wat gaat het allemaal snel, zo sta je aan het begin van het seizoen en zo is
de vakantieperiode alweer voorbij. Maar niet getreurd, alhoewel de scholen
alweer begonnen zijn is het motorseizoen nog niet afgelopen. Zo word er
onder de Knights aardig wat kilometers weg gereden.
En hebben onze Noordelijke Knights een aantal mooie ritten mogen rijden,
voor personen die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden.
Onder leiding van onze Brabantse Knights waren we dit jaar weer te gast in
het Limburgse Merum, waar het helikopter evenement Airwish plaatsvond.
Omdat KTMCO de veiligheid hoog in acht neemt, hebben twee van onze
Knights, Wout en Jacky een opleiding tot Ground-crew mogen volgen.Hoe
dat afgelopen is lees je natuurlijk allemaal terug in het magazine.
Naast dit alles wil ik nog even stilstaan bij de mooie stichting en de mensen
die dit allemaal mogelijk maken. Stuk voor stuk kanjers die wat over hebben
voor de medemens. Daarnaast wil ik ook alle nieuwe leden een hartelijk
welkom heten. Op naar een mooie tijd met elkaar waar we veel kilometers
mogen rijden, want dat is wat ons tenslotte bind.
En het is het ook weer tijd om na te gaan denken over de gereden kilometers
die jullie willen schenken aan het goede doel, de teller staat tot nu toe op
866.452 kilometer, gaan wij dit jaar over het miljoen heen ?
Verderop in dit magazine is te lezen hoe je je gereden kilometers á 1
eurocent kan afrekenen.
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Rijden met een doel rijden voor een doel.

KORT NIEUWS ...
11 Augustus Rit voor de vader van Ellen
Via een oproep op Facebook is deze rit op de agenda gekomen, een zijspan was benodigd om
de vader van Ellen een mooi rondje mee te laten rijden. Met een aantal Friese Knights is er
meegereden en totaal waren er zo’n 56 motoren bij. Een mooie rit voor Opa en hij heeft ervan
genoten.
Willem jan en Bianca

25 Augustus United Free Bikers Charity Ride
Ruim 200 kilometer gereden van, naar en tijdens de beneﬁetrit voor OD4K, georganiseerd
door United Free Bikers ( U62 ).
Mooie rit, prachtig weer en een hele ﬁjne motor, mijn nieuwe aanwinst Kawasaki Vulcan 1500
Classic. Heerlijk om een bocht te nemen met een blok waarbij je de klappen kunt telen om dan
zonder koppeling weer op te trekken. Bottom power!!
Knight Michiel

19 Juli t/m 27 Juli Kamp Positief
Voor het 2e jaar heb ik Kamp Positief mogen organiseren, dit om gezinnetjes die niets
te besteden hebben en soms zelfs nooit op vakantie zijn geweest even een week het
vakantiegevoel te kunnen geven en laten beleven. Kamp Positief staat voor positieviteit en
boordevol gezelligheid. Deze week is mogelijk gemaakt door donateurs en later in dit jaar zal
er nog een beneﬁet avond zijn om dit volgend weer te doen.
Knight Jacky

27 Juli Motorbegeleiding Uitvaart Angela Bol
Samen met Frans hebben wij meegereden met de motorbegeleiding voor de uitvaart
van Angela Bol. Een indrukwekkende rit van Hoofddorp naar Leiden met een ﬂink aantal
motorrijders. Ook dat is rijden met een doel, rijden voor een doel.
Knight Marco

Heb je een nieuwtje, stuur dit dan naar redactie@ktmco.nl

Deze keer geen uitgebreid muziekverhaal maar een hele mooie tekst ter overpeinzing. Ik heb deze tekst ooit ergens
online gevonden en heb altijd het idee gehad om hier een mooi (metal) nummer van te maken. Dit plan staat nog
steeds en wordt weer actueler omdat ik vorig jaar eindelijk eens een nieuwe interface had gekocht van Steinberg met
daarbij het alomgeprezen Cubase, versie 10 inmiddels. Dat is even andere koek dan versie 5! Helaas is deze versie
inmiddels zo veranderd dat ik het niet aan de praat kreeg, logisch natuurlijk want het praat ook niet maar werkend
kreeg ik het ook niet.
Gelukkig kwam ik enige tijd geleden iemand tegen die een eigen studio heeft en die heeft me alles uitgelegd en voor
me ingesteld. Dus nu click ik aan : Metal Template en daar staat na enige seconden een mooi mixer klaar met diverse
sporen waar ik me op kan uitleven..Yeah ! Voor de rest gebruik ik digitale muzikanten o.a. EZ drummer en EZKeys

Groet Ramon
Morning breaks across Lyon hillside
New suns warmth brings tear to eye
I lay upon this battle torn ﬁeld
Among fallen brother I wait to die
Soaring high above the once serene landscape
Shrill cry of Buzzard and Crow
A morbid song of what future lies
I ﬁght what my heart doth know
My mantle lay soiled and tattered
Broken body entrenched in mud
Sword’s hilt clinced within cold numb ﬁngers
Upon breast, red cross stained with blood
A line was drawn and held by sword
“Beauseant” cried strong against Melee
Deterred the Pope’s Force from what marvels they sought
A Holy Relic from unpure could ﬂee
Swinging high the blade of greed and sin
Treacherous threat once trusted and revered
Struck fatal blow to the Knight’s of God
A deception void of honor coldly served
With honor,faith and a ﬁery wrath
Blood oath was split yet held secure
A promise to god despite mortal threat and loss
Upon heavenly Alter their soul’s shall rest pure
With warmth and light of a new born day
Last breath wispers from wounded chest
Eyes now sightless to a beautiful blue sky
Head laid back in God’s hand to rest.

Airwish
Airwish
Vrijdag 23 augustus was het weer zover, de start van Airwish 2019.
Samen met Frans ( en Ingrid ) als eerste aangekomen om onze vouwwagens op te zetten op de
“camping” van het evenementen terrein van Airwish en daarna meteen de stand ingericht met de
duidelijk herkenbare spandoeken van KTMCO.
In de middag kwam de aanvulling met Terence, Marcel, Miralda, Willem Jan, Bianca Jacky en Wout,
de laatste 2 hadden een wel heel speciale taak, zij hadden zich opgegeven voor de cursus “Ground
Crew” en waren belast (!) met de veiligheid omtrent het in en uitstappen en het laten landen en
opstijgen van de helicopters.
Ondertussen rijden de trikes en de motoren af en aan., het ene rondje na het andere rondje door
het dorp en met het zonnetje brandend in de lucht was de eerste dag al geslaagd. Ook de zaterdag
was de zon weer volop aanwezig en vanuit KTMCO kwam ook Steven het team nog versterken.
Daarnaast waren er ook nog personen van Phoenix4Kids aanwezig en ook John met z’n zijspan en
een bevriende triker.
Uiteraard weer vele rondjes gereden, zelfs een rondje met een sneeuwpop achterop, maar dat
resulteerde helaas in een bekeuring omdat de sneeuwpop geen gordel omhad…, bedankt politie.
Op zondag is het feest gewoon doorgegaan en hebben we weer vele rondjes mogen maken voor de
gasten van Airwish en zijn er ontzettend veel vlinders geschminkt door Maaike, die ondanks de hitte,
gewoon dapper door bleef gaan.
We hopen volgend jaar ook weer aanwezig te mogen zijn bij dit evenement, wel zullen wij vooraf
met de organisatie van Airwish, stichting Exiting Dreams, een evaluatie gesprek houden over een
aantal zaken die wat ons betreft iets beter aangepakt dienen te worden.

Knight Rob en Knight Angela

Door het woud met Woud

zaterdag 14 september,
Door het woud met Wout
Deze rit is redelijk onverwachts op de agenda gekomen door de afzegging van
stichting Revief.
Wout en Rina zijn met een leuk plannetje gekomen zodat we op deze mooie
zonnige dag toch een leuk ritje konden maken.
We zijn gestart in Doorn en daarvandaan een prachtig route van zo’n 70 kilometer door de bossen en langs het water.
Op de camping in Kockengen is de dag afgesloten met een heerlijke BBQ.
Het was een prachtige dag, met veel gezelligheid en fantastische mensen.
Wout en Rina, hartelijk dank ! Jullie zijn toppers !
Knight Terence

De ganzenveer
Jacky....
Geboren in de strenge winter van 1963, moeder van 4 kinderen en oma van 5 prachtige
kleinkinderen en jawel...ze heeft ook een vriend...en die heet Tjamme.
Jacky woont in het hoge noorden in Wolvega in de mooie provincie Friesland
Jacky is soms een vreemd konijn en huppelt wat maf in het rond, houd van grapjes maken, en is
verders niet te pruimen...je kan er soms helemaal niks mee en je krijgt er gewoon buikpijn van....
maar wel van het lachen.

“Jacky is soms
een vreemd konijn”
Motorrijden doet ze al vanaf haar 17de en is maar 1x in haar hele leven aangehouden op de
motor....dat getuigd toch wel van haar skills on the road...al kan ze ook als als blokker roekeloos
(maar wel veilig) een gehele colonne veilig begeleiden...of was dat nou iets met een lange ij....
(hahahaha). Tja over die aanhouding op de motor....17 jaar uiteraard geen rijbewijs.....het regende
pijpenstelen toen ze werd ingehaald door oom agent op de motor en tot stoppen gemaand werd...
goedenavond jongedame...mag ik uw rij en kentekenbewijs...,Helm af...nog natter....niet van het
angstzweet maar van de regen natuurlijk...dus handschoenen uit.. jas opengeritst...en al voelend
in haar binnenzakken...zei ze vriendelijk tegen de agent....Sorry meneer...ik ben uit mijn werk
gekomen heb mijn werkkleding uitgedaan...motorkleding aan en op m’n Harley gestapt...heb
zelfs mijn portemonnee niet eens bij mij....(grijns grijns),Dat is niet zo mooi zei meneer agent...
bekeek mijn glimmende Harley nog eens even en vervolgde met de woorden...volgende keer wel
meenemen jongedame! en hij wenste haar nog een veilige en prettige reis ( wat was ik toch een
bofkont...whahahaha

In 1996 begon ze toch iets verstandiger te worden..ze had in die tijd een cafe in Scherpenzeel..
cafe het schippertje(ze is een schipperskind)en ging ook maar eens het motorrijbewijs behalen en
slaagde uiteraard ook in 1x....whoop whoop!

Jacky
Ze reed dus al vanaf haar 17de motor...en met veel plezier,tot aan 2006 ,toen begon
ze te denken...zinloos en doelloos rondrijden ...zonde van haar tijd en geld...en
besloot zichzelf aan te sluiten bij een goed doel waar ze zichzelf 7 jaar voor inzette
en zelfs 2x een chapter noord uit de friese klei trok...
na 7 jaar was de maat vol en wilde ze geen amerikanen meer spekken en stapte uit
deze stichting.
Zoekende naar een nieuwe uitdaging...immers rijden met een doel was wel haar
passie geworden...de kinderen die ze toen onder haar vleugels had genomen...daar
heeft ze nog contact mee en die zitten ook diep in haar hart.
Ze nam een oude stichting die was doodgebloed over en blies die weer nieuw leven
in...ook een stichting voor mishandelde en misbruikte kinderen...na 2 jaar gaf ik het
stokje over...mijn man was er vandoor met een ander en van de gemeente kreeg ik
geen uitkering omdat ik een stichting op naam had staan...dus einde verhaal... ook
was ze inmiddels in ﬁnancieele problemen geraakt...3 jaar later helaas nog steeds...
maar zo positief als ze is ....daar komt ze ook wel doorheen...

‘‘Zoekende naar een
een nieuwe uitdaging”
Vorig jaar zomer kwam ze in kontakt met KTMCO en besloot zich aan te
sluiten bij deze mooie organisatie en deed haar entree als wit konijn...het was
die dag smoorheet...en daar was ze in haar konijnepakkie....de onderlinge
weddenschappen begonnen te lopen....hoe lang zou ze dat vol houden....
Whahahahaha heel lang dus...zweet in de bilnaad haren kletsnat maar ze deed het
wel...zoveel mooie lachende gezichten ziet ze heel graag en de grappen en grollen
konden beginnen. Wat is er nou mooier dan rijden met een doel en rijden voor
een doel...yep KTMCO is echt wel een mooi cluppie...mooie lieve mensen met
hartjes van goud daar voelt Jacky zich prima in thuis.
De volgende keer gaat de ganzenveer naar Wout.....

Shop je wel eens online? Als je dit voortaan via stichting-ktmco.doelshop.nl doet, kun je gratis
doneren aan ons doel zonder dat het je iets extra’s kost!
Je kunt alle producten zoeken en vergelijken van alle grote webshops (Bol.com, Wehkamp,
Coolblue, Mediamarkt enz). Het product koop je uiteindelijk in de webshop zelf. Doordat je
dit via onze pagina doet geef je een gratis donatie aan ons doel.
Hoe werkt dit?
Je kunt dit doen door op Doelshop.nl “stichting KTMCO” te kiezen of door via
stichting-ktmco.doelshop.nl te shoppen.
Bij iedere aankoop doneer je dan automatisch en gratis aan ons doel.

Bezoek ook eens onze webshop !

Onbeperkt o

Voor het derde jaar op rij hebben wij samen met onze vrienden van stichting DaDa wederom een fantastische “Onbeperkt op
Weg” mogen organiseren.
Ieder jaar is het een weer een feest, zowel voor ons als voor onze gasten en voorlopig gaan wij nog even door, tenslotte hebben
wij nu een meerjarige vergunning gekregen van de gemeente. En dit jaar was het helemaal bijzonder, alles liep zo ontzettend
gesmeerd, wij zijn uitermate trots op onze vrijwilligers, mede dankzij hun kunnen wij dit ieder jaar weer doen.
De ambulance was er dit jaar weer bij en ook heel bijzonder was de Dakar truck van Jan Snel en samen met de supersnelle
sportwagens, brandweerwagens, motoren en trikes konden onze gasten volop kiezen om een rondje te rijden op het
industrieterrein “Gouwe Park”.
Stralende gezichten en honderden glimlachjes hebben we gezien op het terrein van houthandel Alblas. De kraampjes en natuurlijk
het ijs, patat en drinken vielen weer goed in de smaak en dat allemaal gratis.
Het Rad van Fortuin, gepresenteerd door onze eigen Gert-jan is ook een succes gebleken en zal volgend jaar zeker weer
herhaald worden, draaien met een doel, draaien voor een doel.
De datum voor Onbeperkt op Weg 2020 zal binnenkort bekend gemaakt worden en we hopen dat wij op jullie medewerking
kunnen rekenen.

Knight Huub

op weg 2019
Deze dag is mede mogelijk gemaakt door:
Alblas houthandel
Rijschool Geduld
Van Noort Transport
Elst Transport
De afthermovie gemaakt door Mcreations Complex E-techniek
DJ Jacob van Hage
Artistic Productions
Dutch Cakery
Vitamine enzo
Handelsonderneming Jan Snel
Hamburg Verhuur
Verhuurbedrijf Zuid-Holland
Gomez Mercedes-Benz Aalsmeer
Snackbar de Krim
Punselie Cookie Company
M-Schmink
Markus Stroopwafels
Brandweer Moordrecht
Ambulance Midden Holland
Police Service NL
Bernisse Trike Verhuur
Boerderij in de Krom Moordrecht
Kinderfysio & Fysio praktijk van Schaik-Dijcks
Rob & Nina Hauer Fotograﬁe

Onze showroom is geheel vernieuwd !!!!
Graag zien wij u op zaterdag ( 9.00-16.00)
De koffie staat klaar .
Antwerpseweg 9-10

(naast beve meubel)

2803 PB Gouda
Tel: 0182-582929

(ook op andere dagen en avond op afspraak)

Oﬃcieel zijn de Tempeliers opgericht in 1120 maar eigenlijk is er al eerder
sprake van een religieuze militaire orde namelijk de 1e kruistocht van 1096 en
nog verder daarvoor. Kleine groepjes Christenen trokken vanuit het Westen
naar Jeruzalem. Daar liggen de eigenlijk wortels van de gehele Tempeliers
beweging. Paus Urbanus de 2e riep alle Christenen op in 1096 om het heilige
land te bevrijden van de Moslims. Toen dat jaren later grotendeels was gelukt
werd de Tempelorde gevestigd in de al-Aqsa moskee (volgens de Tempeliers :
De tempel van Salomon). De stad was nu in handen van de Christenen maar
de wegen er naar toe waren nog steeds erg onveilig. Enkele ridders vanuit de
1e kruistocht gingen zich toeleggen op de bescherming van de pelgrims en
werden Tempeliers of Tempelridders genoemd.
De kerk had het voortouw in de kruistochten en de mensen die niet mee
wilde gaan werden bedreigd met excommunicatie. De paus riep op tot
een gewapende strijd tegen de Islam en dat werd met groot enthousiasme
ontvangen. Alle zonden zouden worden vergeven voor iedereen die zou
sneuvelen in de strijd of tijdens de reis naar het beloofde land. Deus le Volt (
God wil het) was de algemene kreet tijdens zijn toespraak. En een ieder die
de kruisgelofte had afgelegd kreeg een rood kruis op zijn schouder van zijn
mantel als teken van zijn afgelegde eed. De 1e kruistocht is ook vooral bekend
door de Peter de Kluizenaar die duizenden mensen wist te overtuigen om
op kruistocht te gaan. En aangezien veel mensen arm waren, hongersnood
hadden en de uitdijende bevolking wilde ontvluchten was dit een aantrekkelijk
alternatief. Helaas waren deze volkskruistochten een grote mislukking
aangezien ze al plunderend moordend door Europa trokken en de groepen
uiteen vielen voordat ze Constantinopel hadden bereikt.
Het grote doel van alle pelgrims was het bezoeken van de Heilige Grafkapel
in Jeruzalem, al ver voor de Tempeliers waren daar al pelgrims geweest. De
pelgrims werden opgevangen in een hospitaal dat werd geleid door een
patriarch en 20 kanunniken. De patriarch besloot in 1101 voorzichzelf te
beginnen en vestigde een nieuw hospitaal grenzend aan de Heilige Grafkerk.
Hij nam 30 ridders in dienst om de kkerk en de bezittingen te beschermen. Die
ridders waren kruisvaarders die niet meer terug wilde naar het westen. Dit
was nog niet de orde zoals de latere Hospitaalridders of Tempelridders maar
een broederschap met een gemeenschappelijke missie. Broederschappen
waren er veel meer indie tijd, ridders die kerken en/of kloosters beschermden.
Ze kregen de zegen van de kerk die ze beschemden maar geen een oﬃciele
erkenning. De ridders waren er van overtuigd dat ze hun zwaard in dienst van
God moesten stellen en het kwaad moesten bestrijden.
In 1119 werd een grote groep pelgrims overvallen en er wordt aangenomen
dat dat de aanleiding was tot het vormen van de Tempeliers zoals wij die nog
steeds kennen. Een aantal ridders van de Heilige grafkerk beklaagden zich
dat ze niets om handen hadden en besloten om 1 van hun aan te wijzen als
meester om hun aan te voeren in strijd. Daarop zijn ze naar de koning gegaan
en werden ze onttrokken aan de kanunniken van de Heilige Grafkerk. En
kregen ze direct een aantal giften en schenkingen. De simpele mantels werden
voorzien van een eenvoudig Grieks kruis met 4 armen dat herinnerde aan de
Heilige Grafkerk.
In 1120 kregen de ridders de oﬃciele erkenning van de kerk tijdens het
concillie van Nablous. 2 van hen, Hugo van Payns en Godfried van SintOmaars, legden de 3 geloften af van : armoede, kuisheid en gehoorzaamheid.
Ze beloofden de pelgrims te beschermen op de wegen van het koninkrijk.
Met deze actie werd de eerste religieuze-militaire orde gesticht volgens de
principes van de regel van Sint Augustinus en volgfens de zeden en gewoontes
van de kanunniken van het Heilige Graf. Er wordt bijna overalvanuit gegaan
dat de 1 meester Hugo van Payns was maar Godfried van Omaars was al veel
langer bij de ridders was die in 1120 de Tempelorde hadden gesticht.
In 1129 kregen de Tempeliers, tijdens het concillie van Troyes, de oﬃciele
erkenning van het Vaticaan.

Knight Ramon
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Van de motordiend er

Snelheid op de weg is ook vaak snel je rijbewijs weg……..
Werken met thema’s is erg ‘in’ de laatste jaren. Ook bij de politie maakt themawerken deel uit van wat we tegenwoordig
richting de burger ventileren als ‘het nieuwe werken’. Voor de motordienders van Team Verkeer in de regio Rotterdam wordt dit
uiteraard vertaald in ‘verkeer gerelateerde thema’s’ !

“hun roze papiertje of pasje inleveren,,
Begin augustus stond op het whiteboard in de dienstkamer met grote rode letters SNELHEID vermeld als thema voor de
volgende 14 dagen. Dat betekent niet alleen inzet van motordienders, maar ook de nieuwe Audi’s en vooral veel radar, laser
en mobielcontroles. Nee, het betekent niet dagelijks 24 uur op snelheid controleren, maar dus wél op geplande tijdstippen en
wanneer de overige werkzaamheden het toelaten.
In die 14 dagen heeft het team totaal 600 verbalen uitgeschreven voor overschrijding van de ter plaatse geldende
maximumsnelheid. 50 personen mochten hun roze papiertje of pasje inleveren, omdat ze de geldende maximumsnelheid
met meer dan 50 km. per uur overschreden. Daaronder waren ook een paar motorrijders, maar in verhouding met de
personenauto’s viel het aantal ontzettend mee. Motorrijders houden zich doorgaans prima aan de voorgeschreven snelheden.
Weliswaar rijden ze doorgaans tussen de 5 en 10 kilometer harder dan toegestaan, maar ‘piloten’ die de toegestane snelheden
met meer dan 50 km. per uur overschrijden zijn gelukkig op twee wielen een stuk zeldzamer, dan hun gemotoriseerde
vierwielige medeweggebruikers.

“loser’’
De absolute winnaar – dus eigenlijk een vreselijke ‘loser’ – gedurende de themacontroles snelheid was een automobilist met
208 km./h. op de teller, waar 100 km./h. is toegestaan. Hoewel slechts 100 km. te hard rijdend, maakte een andere automobilist
het eigenlijk nog bonter door dit te doen binnen de bebouwde kom waar 50 km./h. is toegestaan.
Het Openbaar Ministerie gaat hiermee aan de slag en Team Verkeer is alweer bezig met het volgende thema !
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De allereerste hobbelmotor is geplaatst bij de Pallieterburght in Capelle
a/d IJssel. De Pallieterbrught is een instelling die intensieve kindzorg levert aan ernstig zieke kinderen.
Deze instelling was ons al bekend, in de wintermaanden van 2014 hebben
wij de Toy-run gehouden, speciaal voor de hele kleintjes.
Het idee om iets extra’s te doen naast het motorrijden was al geboren , we
moesten alleen nog zoeken naar het juiste apparaat en gelukkig hebben
een goeie leverancier gevonden, Europlay in Belgie. De oorspronkelijke
naam van dit toestel is “Wipkip”. Dit is natuurlijk een hele vreemde naam
en het is nu dus de Hobbelmotor geworden.
En aangezien het de allereerste Hobbelmotor was had ik beloofd om dit te
gaan doen in een paashaaspak......, compleet met schminck...., ach voor de
kinderen doe je alles toch ?
Met een aantal van onze vrijwilligers hebben wij de Hobbelmotor onthuld
op 23 maart 2016, samen met Rein, de oprichter van de pallieterburght, die
helaas afgelopen jaar is overleden. Rein heeft ons ook geholpen met hobbelmotor 4 t/m 6.
Inmiddels staan er al 11 van deze KTMCO hobbelmotoren en komend jaar
gaan wij er zeker weer 1 plaatsen.
Knight Marcel

De gereden kilometers voor het goede doel !
Het seizoen zit er bijna op en dit jaar willen wij maar eens vroeg beginnen met het verzamelen van
de gereden kilometers.
De stand tot nu toe is een indrukwekkende 866.452 kilometers die onze Knights en Ambassadeurs
in de afgelopen jaren bij elkaar gereden hebben en gaan wij dit jaar over het MILJOEN heen ?
Jullie kunnen de kilometers á 1 eurocent die jullie zouden willen schenken afrekenen via de
webshop, dat werkt als volgt:
Ga naar de volgende url:
https://ktmco.nl/main/product/doneer-je-gereden-kilometers/

Voor het komende jaar hopen wij weer op een goed gevulde agenda
De evenementen waarbij je kunt aan/afmelden staan in de KTMCO app

Disclamer:
KTMCO heeft geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van producten en/of diensten van adverteerders, van/door leden - en derden - in het
KTMCO magazine en op haar website aangeboden zaken en/of diensten. De eventuele afnemer van producten en/of diensten moet zelf de kwaliteit
van de te leveren producten en/of diensten nagaan ingeval hij/zij enige overeenkomst wil sluiten met de hiervoor vermelde aanbieders. KTMCO is
op geen enkele wijze partij bij enige overeenkomst tussen de hiervoor vermelde aanbieders en is derhalve niet gebonden aan enige bepaling bij een
dergelijke overeenkomst, dan wel aan een daaruit voortvloeiend geschil c.q. gevolg. Hetzelfde geldt bij overeenkomsten tussen leden onderling,
leden en derden en derden onderling.

