Stichting Historische Motorrace Rockanje (SHMR)
Verklaring van de deelnemer houdende afstand van rechten en aanvaarding van
aansprakelijkheid.
Ik verklaar door het plaatsen van mijn handtekening
handtekening onder deze verklaring dat ik
begrijp dat motorsport in het algemeen gevaarlijk is. Ik verklaar dat ik in goede
gezondheid verkeer en dat er ook overigens geen beletselen zijn die mij het
besturen van een motorvoertuig bemoeilijken dan wel mogelijk maken. Tevens
verklaar ik uitdrukkelijk dat ik geen gebruik maak van medicijnen of andere
middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden en die een beletsel vormen voor het
besturen van een motorvoertuig. Ik ga akkoord met het gebruiken van mijn
naam, foto of een gelijkenis van mij gemaakt door de SHMR of haar personeel en
of relaties, zonder mijn verdere goedkeuring.
Ik geef de wedstrijdleiding toestemming voor het inspecteren van de door mij
mi
tijdens het evenement te berijden
berijden motor, zonder dat daardoor enige
aansprakelijkheid van de wedstrijdleiding of de Stichting zal ontstaan voor
deugdelijkheid of de veiligheid van de machine. Daarvoor ben en blijf ik zelf
geheel verantwoordelijk.
Ik garandeer de SHMR:
- Dat ik deugdelijke beschermende kleding draag met een
een goedgekeurde helm
terwijl ik deelneem aan het evenement.
- Dat ik voldoende ervaring heb in het besturen van de motorfiets en dat ik ten
volle de risico’s aanvaard die de motorsport met zich meebrengen.
- Dat ik geheel vrijwillig deelneem aan dit evenement.
evene

- Dat ik alle risico’s aanvaard die er zijn voor, tijdens, na en rond het
evenement.
- Dat ik de zich openbarende gevolgen van deze risico’s, waaronder, maar niet
beperkt tot, psychische en lichamelijke schade, pijn, emotionele stress, trauma,
ziekte,
e, overlijden, schade aan andere personen en/of zaken, al dan niet
veroorzaakt door nalatigheid van mijzelf of derden of fouten van de SHMR,
SHMR
weigering of fouten van het materiaal, contact met andere deelnemers of
objecten dan wel personen op of langs het terrein,
terrein, de effecten van het weer of
andere omgevingsgebonden omstandigheden, aanvaard als eigen schade.
- Dat ik ook uitdrukkelijk als eigen schade aanvaard al mijn eigen medische
onkosten en de schade ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid.
- Datt ik reeds thans afstand doe van alle rechtsvorderingen namens mijzelf, mijn
gezin en mijn nabestaanden, werknemers of vennoten, jegens de stichting
SHMR, of hun medewerkers, partners of vertegenwoordigers.
- Deze verklaring leg ik af zonder voorbehoud. Op deze verklaring is Nederlands
recht van toepassing. Elk geschil voortkomende uit of in verband met deze
verklaring zal door mij slechts voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.
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