
 

Verklaring van acceptatie en afstand van verhaal. 
 

Ik heb het Bijzonder reglement gelezen en verklaar het te accepteren en na te leven. 
Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk gezond ben om aan het evenement deel te nemen en ook bekwaam ben 
om dit te doen.  
Ik verklaar dat ik de aard van het evenement en het mogelijke risico, inherent aan een gemotoriseerd evenement 
ken en verklaar dit risico te accepteren.  
Ik verklaar dat de ingeschreven auto geschikt en rijwaardig is om aan het evenement deel te nemen en dat het 
voldoet aan de Wegenverkeerswetgeving voor gebruik op de openbare weg.  
Ik verklaar dat de ingeschreven auto in overeenstemming met de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) 
is verzekerd voor gebruik op de openbare weg. 
Ik verklaar dat ik, als bestuurder van de ingeschreven auto, in het bezit ben van een geldig rijbewijs. 
De FIA, de leden van de FIA, de promotor, de KNAF, sectiebestuur en leden, de NHRF, de organisator, de 
sponsoren, de leden van het organisatiecomité, de officials, de gemeenten en overige (lokale en provinciale) 
overheden en de sponsoren niet aansprakelijk zal stellen of houden en de overige medewerkers van het evenement 
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig incident of ongeval, veroorzaakt door of aan deelnemers en 
deelnemende auto’s gedurende het evenement. 
De FIA, de leden van de FIA, de promotor, de KNAF, sectiebestuur en leden, de NHRF, de organisator, de 
sponsoren, de leden van het organisatiecomité, de officials gemeenten en overige (lokale en provinciale) overheden 
en de overige medewerkers van het evenement aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen 
van rellen, demonstraties, vandalisme, natuur geweld, enz.  
De FIA, de leden van de FIA, de promotor, de KNAF, sectiebestuur en leden, de NHRF, de organisator, de 
sponsoren, leden van het organisatiecomité, de officials, de gemeenten en overige (lokale en provinciale) 
overheden en de overige medewerkers van het evenement aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor 
overtredingen door de deelnemers van de wet en regelgeving van de landen waar het evenement plaatsvindt. 
Deelnemers zullen verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen (materiële-, immateriële-, letsel- of 
gevolgschade) van elk incident of ongeval of overtreding van de wet en regelgeving waarin zij mogelijk betrokken 
zijn. 
 
Deelnemers kunnen geen claim indienen tegen de FIA, de leden van de FIA, de promotor, de KNAF, sectiebestuur 
en leden, de NHRF, de organisator, de sponsoren, de leden van het organisatiecomité, de officials, de gemeenten 
en overige (lokale en provinciale) overheden en de overige medewerkers van het evenement welk een gevolg is 
van activiteiten van genoemde rechtspersoon of personen voor zover het organisatorische activiteiten ten behoeve 
van het evenement betreffen.  
 
Het is de deelnemer bekend dat assuradeuren deelname aan regelmatigheidsritten mogelijk uit kunnen sluiten 
maar dat de deelnemer, indien dit voor hem of haar van toepassing is, tevens verklaart hiervoor een aanvullende 
verzekering te hebben afgesloten die de wet aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM) ook tijdens het evenement 
volledig dekt. 
 
Tot slot verklaart de deelnemer het reglement van het evenement te zullen naleven alsmede dat de bestuurder 
tenminste 18 jaar is en over een geldig rijbewijs beschikt en dat er tijdens het evenement niet gewisseld wordt 
tussen de bestuurder en de navigator van de equipe indien zij niet beiden over een geldig rijbewijs beschikken en/of 
niet beiden voldoen aan de eisen die de verzekeraar van de deelnemende auto aan het besturen van de auto stelt. 
Wanneer een lid van de equipe jonger is dan 18 jaar moet deze verklaring van acceptatie en afstand van verhaal 
mede ondertekend worden door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger of door een door zijn/haar wettelijke 
vertegenwoordiger gemachtigde persoon onder overlegging van een schriftelijke machtiging. 
 
De equipe verleent de organisatie goedkeuring dat zij tijdens het evenement mogelijk gefotografeerd en/of gefilmd 
kan worden en dat deze foto’s en/of films, onder andere ter promotie van het evenement, gepubliceerd kunnen 
worden op de website van de organisator of de maker van de foto’s/films, dan wel in andere publicatievormen van 
hen. 
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