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1.

Deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan een autorally zowel voor Deelnemer als
voor derden het risico meebrengt van zaakschade en persoonschade (letselschade),
gevolgschade daaronder begrepen.
Deelnemer verklaart dat hij/zij deze risico’s uitdrukkelijk aanvaardt en dat hij/zij de gevolgen van
die risico’s, indien zij zich realiseren, geheel voor eigen rekening neemt.

2.

Deelnemer aanvaardt en erkent dat de wedstrijdorganisatie, sponsoren en het rallyteam geen
enkele aansprakelijkheid zullen hebben voor (i) schade die Deelnemer lijdt als voortvloeisel van
deelname aan een evenement, of (ii) schade die een derde lijdt als voortvloeisel van Deelnemers
deelname aan het evenement.
Deelnemer verklaart dat hij/zij Rotary Deventer/Stichting Community Service, de uitzetter, de
rallycommissie, de stewards en de sponsoren mitsdien niet aansprakelijk zal stellen of houden en
dat hij/zij ieder van hen zal vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens door hen geleden
schade die voortvloeit uit Deelnemers deelname aan het evenement.
In deze paragraaf wordt onder schade verstaan: alle vermogensschade (waaronder zaakschade
en persoonschade en gevolgschade) en ander nadeel zoals immateriële schade.

3.

Deelnemer verklaart dat tijdens het evenement het motorrijtuig waarmee aan een evenement
wordt deelgenomen tenminste tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is
conform de eisen en normen in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) en dat de voor
deze verzekering berekende premie tijdig is betaald.
Het is Deelnemer bekend dat mogelijk op hun polis deelname aan een autorally is uitgesloten als
verzekerd risico. Deelnemer verklaart, indien dit voor hem of haar van toepassing is, hiervoor een
aparte/aanvullende verzekering te hebben afgesloten, die de risico’s en aansprakelijkheid
conform de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) ook tijdens het evenement volledig
dekt.

4.

Indien het motorrijtuig in Nederland is geregistreerd, dient dit, indien van toepassing, over een
geldige apk-keuring te beschikken, of een daarmee gelijk te stellen keuring als het motorrijtuig in
het buitenland is geregistreerd. Deelnemer verklaart dat het motorvoertuig hieraan voldoet.
Deelnemer verklaart 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 beide over een geldig rijbewijs beschikken en/of niet beide voldoen aan
de eisen die de verzekeraar van het deelnemende voertuig aan het besturen van het voertuig
stelt.

5.

Deelnemer verklaart lichamelijk en geestelijk voldoende gezond en fit te zijn om aan het
evenement deel te nemen.

6.

Deelnemer heeft het standaard reglement, het bijzonder reglement en/of de uitgegeven bulletins
van het evenement gelezen en verklaart de geldende bepalingen te zullen naleven en alle
geldende wettelijke voorschriften en/of door de bevoegde autoriteiten verstrekte voorschriften en
aanwijzingen te zullen naleven.
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