Startnummer :

Merk voertuig :

Nummerplaat:

Vrijwaringclausule
Definities:
D10C : het evenement bestaande uit een met een motorrijtuig langs openbare wegen af te leggen route, welke
wordt gereden volgens een aan de deelnemers te verstrekken routebeschrijving en het bijbehorende
reglement.
Deelnemer: ieder lid van een team bestaande uit een bestuurder en inzittenden die samen de bemanning
vormen van het motorrijtuig waarmee zij aan de rally deelnemen.
De organisatie: De organisatoren van het D1OC en allen die hen ondersteunen.

De deelnemers bevestigen kennis genomen te hebben van de inhoud van het reglement van de D1OC rally van
26-08-2018.
De bestuurder van het deelnemend voertuig verklaart hierbij dat zowel hij zelf als het voertuig waarmee hij
deelneemt conform is met alle wetgevingen en reglementen betreffende motorvoertuigen en hun gebruik op
de openbare weg.
De bestuurder en inzittenden mogen onderling van plaats wisselen voor zover ze ieder aan bovenstaande
voorwaarden voldoen en onderhavige vrijwaringclausule hebben ondertekend.
De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan de rally zowel voor de deelnemer als voor derden
het risico meebrengt van zaakschade en personenschade (letselschade), gevolgschade daaronder begrepen. De
deelnemer neemt deze risico's uitdrukkelijk voor zijn rekening. De organisatie aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor welke schade dan ook – ongeacht waaruit die schade bestaat en hoe die is ontstaan die een deelnemer zelf zou lijden dan wel aan derden of andere deelnemers zou veroorzaken. De deelnemer
verklaart dat hij de organisatie en de organisatoren niet aansprakelijk zal stellen of houden en hen zal vrijwaren
voor alle door hem geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder begrepen.
De deelnemers hebben er kennis van genomen dat tijdens de rit het verkeersreglement STRIKT moet nageleefd
worden.
Na eigenhandig de tekst “ GELEZEN EN GOEDGEKEURD” te hebben geschreven, tekenen alle deelnemers dit
document. Zij verklaren uitdrukkelijk te weten dat geen andere deelnemers dan ondergetekenden in het
ingeschreven voertuig mogen plaatsnemen.
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