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Risico's motorsport  
 
U als deelnemer van de Challenge dient zich bewust te zijn van de risico's. Het uitoefenen van 
motorrijden en/of motorsport brengt namelijk altijd risico's met zich mee.  Deze risico's zijn 
zowel voor u als voor derden.  Helaas komen ongelukken waaronder botsingen regelmatig voor.  
 
Het risico op ongevallen is onlosmakelijk verbonden aan het motorrijden en/of deelnemen aan 
de motorsport, maar dit risico willen we natuurlijk zo klein mogelijk maken.  
 

Akkoord verklaring – Afstand van verhaal 
Door ondertekening van dit formulier verklaart u als aanvrager van de licentie dat u bekend bent 
met dit risico en dit risico aanvaardt en voor eigen rekening neemt. Door ondertekening van dit 
formulier verklaart u als aanvrager akkoord te gaan met het feit dat de Challenge en de bij haar 
aangesloten organisatoren in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade van u als 
deelnemer.  
 
Dit geldt mede voor zaak- en letselschade die u als deelnemer lijdt tijdens of ten gevolge van 
deelname aan evenementen zonder wedstrijdkarakter, trainingen en/of wedstrijden, of de 
voorbereidingen daartoe, die plaatsvinden onder toezicht van de Challenge.  
Deelnemers kunnen in geval van schade ook andere deelnemers aan evenementen zonder 
wedstrijdkarakter, trainingen en/of wedstrijden of officials, organisatoren, medewerkers of 
bestuursleden van de Challenge niet aansprakelijk stellen voor schade die het gevolg is van 
deelname aan deze evenementen zonder wedstrijdkarakter, trainingen en/of wedstrijden, 
inclusief de voorbereiding daarvan, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van 
deze personen.  
 
Indien de licentie digitaal wordt aangevraagd dient u digitaal te bevestigen dat u deze verklaring 
heeft gelezen, begrepen en het gestelde accepteert.  
 
Indien de licentie per post wordt aangevraagd dient dit formulier gelijktijdig getekend mee 
opgestuurd te worden. 

Zie volgende bladzijde: 
 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Berrie Verhoeven Motorchallenge 
Telefoonnummer: +31636429640 
E-mail: info@motor-challenge.nl 
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Tot slot 
Door het meedoen aan de Challenge verklaart u tevens dat u over 
voldoende rijvaardigheid en motorbeheersing beschikt om deel te kunnen 
nemen  aan de activiteiten waarvoor u uw Challenge aanvraagt. De 
organisatoren noch diegene die behulpzaam zijn bij de organisatie van deze 
dagen zijn op geen enkele manier aansprakelijk. 
 
Deze verklaring is onverbrekelijk verbonden met het aanvragen van een afspraak en dient als 
volgt aangeleverd te worden:  

 
Door het plaatsen van een handtekening of de voornoemde 
digitale bevestiging verklaart de aanvra(a)g(st)er of diegene die 
gerechtigd is voor hem/haar te tekenen (bij aanvra(a)g(st)ers 
jonger dan 18 jaar) dat zij/hij de bovenstaande tekst heeft gelezen, 
begrepen, deze accepteert en afstand van verhaal doet:  
 

ELKE DEELNEMER DUS OOK DE DUO PASSAGIER MOET DIT FORMULIER COMPLEET 
INGEVULD INLEVEREN! 

Plaats:  
Datum:  
Volledige naam:  
Handtekening:  
 
In geval van gerechtigden:  
Volledige naam:  
  
Handtekening:  
 

  
Inleveren bij Berrie Verhoeven s.v.p. 
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