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TRACKDAY METTET 14/08/2019
INSCHRIJVING EN AFSTAND VAN VERHAAL • VRIJ RIJDEN

❏ Piloot

Naam

❏ Co-piloot (1)

Voornaam

Straat
Postcode

Gemeente

Geboortedatum

Telefoonnummer
e-mailadres

Nummerplaat

Wagen (merk/type)

Contactpersoon in geval van nood
(naam en telefoonnummer)

Ik, ondergetekende, verklaar hierbij uit eigen initiatief aan de hierboven vermelde dag vrij rijden op circuit deel te nemen en alle risico’s te
aanvaarden die hiermee gepaard gaan.
Ik verklaar hiervoor afstand te doen voor mijzelf, mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn nabestaanden (ouders, echtegeno(o)t(e),
kinderen) en onze verzekeraars van elk verhaal tegenover:
1 de eigenaar(s) en/of uitbaters van de omloop;
2. de organisatoren van bovenvermeld evenement;
3. de andere deelnemers, de eigenaars van de deelnemende voertuigen en de andere gebruikers van de omloop;
4. de aangestelden, de vrijwillige helpers en opdrachtgelastigden van personen of organismen vermeld hiervoor in punt 1, 2 en 3 5.
de verzekeraars van de personen of organismen vermeld hiervoor in de punten 1, 2, 3 en 4.
Er wordt afstand gedaan van elk verhaal op grond van artikel 1382 tot en met 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek, en voor elke schade,
zowel materiële als morele die ik zou lijden gedurende bovenvermeld evenement met inbegrip van alle voorbereidingen.
Huidige afstand van verhaal omvat eveneens de verbintenis dat in geval van overlijden ik mij sterk maak voor mijn rechthebbenden, mijn
erfgenamen, mijn nabestaanden en onze verzekeraars.
Ik verklaar eveneens kennis genomen te hebben van de reglementen van de organisatie ‘Some Say’, evenals de algemene voorwaarden
van Mettet (http://www.circuit-mettet.be/files/Algemene_voorwaarden_klub-organisatie_2017.pdf) en verbind mij deze zonder enig
voorbehoud na te leven.
Ik verbind mij ertoe in alle omstandigheden de bevelen van de commissarissen, de opdrachtgevers, de organisatoren of eigenaars van de
omloop en zijn aangestelden op te volgen.
Erkent volledige aansprakelijk te zijn voor zijn daden. Verklaart verantwoordelijk te zijn voor de door hem aangerichte schade aan de
infrastructuur waaronder de veiligheidsrails van het circuit, de paddock, de parking, de uitrusting en materialen en verbindt zich ertoe de
kosten terug te betalen op basis van het bestek opgemaakt door het circuit van Jules Tacheny of het wegenfonds. Verzekert geen
schorsing van zijn rijbewijs of een ander ernstig beletsel te hebben op de dag van het evenement.
De organisatoren onderschrijven voor elke piloot of copiloot, die de gevraagde vergoeding volledig heeft betaald, de door het circuit
Mettet aangeboden verzekering. Verzekerde bedragen: • overlijden : 50.000 €
• permanente invaliditeit : 100.000 € - franchise 5%
• medische kosten : 2.500 €

DAG ZONDER WINSTBEJAG • GEEN WEDSTRIJD • GEEN ENKELE TIJDSPROEF ZAL WORDEN GEORGANISEERD OF TOEGELATEN
Goed voor afstand van verhaal.
Opgemaakt te

Op datum van

Handtekening

voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’
(1) Keuze maken • (2) In te vullen door organisatie

TOEGEKENDE
NUMMER (2)

