
 

Vrijwaringsclausule 

Aan alle evenementen die door of in opdracht van Groenevelt Motoren te Son worden 
georganiseerd, kan alleen worden deelgenomen op eigen risico.  

Deelname 

 Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag. 

 Iedere deelnemer die meedoet aan een evenement, verklaart afstand te doen van alle 
aanspraken op schade, die tijdens een evenement kan ontstaan. Dit geldt ook voor 
eventuele juridische gevolgen. 

Deelname toerritten: 

 Deelname aan toerritten geschiedt op eigen verantwoording van de deelnemer. 

 Iedere motorrijder is in het bezit van een geldig rijbewijs. 

 Iedere motorrijder is zelf verantwoordelijk voor het door hem gebruikte motorvoertuig. 

 Het motorvoertuig dient deugdelijk, goedwerkend en technisch in orde te zijn. 

 Het motorvoertuig dient wettelijk verzekerd te zijn. 

 Iedere motorrijder is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar medepassagier. 

 Iedere motorrijder is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar deelname aan het verkeer. 

 Iedere motorrijder en zijn/haar medepassagier nuttigen geen drank, drugs of medicijnen 
die invloed hebben op de rijvaardigheden. 

 Iedere motorrijder is bekend met de risico’s die het rijden in een groep met zich mee kan 
brengen. 

 Iedere motorrijder is bekend met de algemeen gebruikelijke regels die gelden voor het 
rijden in een groep en volgt deze op. 

Zie voor de regels " het rijden in groepen" de printversie die bij Groenevelt Motoren te Son      
ter inzage ligt. 

De organisatie: 

 is niet verantwoordelijk voor welk schade dan ook bijvoorbeeld door ongeval, verlies of 
diefstal. 

 kan niet aansprakelijk gesteld worden door derden in verband met veroorzaakte of 
geleden schade, voor, tijdens of na een evenement. 

 is bevoegd om een deelnemer uit te sluiten om deel te nemen aan een evenement. 

Definities: 

 Deelnemers zijn: rijders, passagiers, medeorganisatoren, voorrijders, overige begeleiders, 
gasten. 

 Evenementen zijn: bijeenkomsten, bbq, open dag, ééndaagse en meerdaagse toerritten. 

 

Naam: __________________________________________          Datum: __________________                    

 

Handtekening: ___________________________________ 


