Vrijwaringsverklaring inzake aansprakelijkheid
Door inschrijving voor deelname aan de Molentourtocht op …. mei 20... verklaren de
bestuurder en de navigator dat:
o
o
o
o

o

o

o
o

o

zij kennis heb genomen van de regels die gesteld zijn aan deelname van de
Molentourtocht, zoals vermeld op de website http://molendekoe.nl/molentourtocht
de equipe bestaat uit een bestuurder, een navigator en … (aantal)
andere inzittenden
zij bekend zijn dat zij deelnemers zijn van het verkeer en zij openbare wegen
betreden op eigen risico en zij zich zullen houden aan de verkeersregels
door deelname aan de Molentourtocht en ondertekening van dit document, zij
Molenstichting “De Koe”, noch haar medewerkers of daaraan gelieerde
rechtspersonen, aansprakelijk stellen voor letsel- en/of schade van welke aard
dan ook, die zij oplopen door deelname aan dit evenement en hen vrijwaart voor
alle schades, kosten en claims die mogelijk kunnen voortvloeien uit of verband
houden met hun deelname aan dit evenement
zij zich akkoord verklaren met stipte naleving van de aanwijzingen van de
organisatie alsmede de regels, die onverkort van kracht zijn tijdens deze rit, zoals
o.a. vastgelegd in het routeboek en wij afzien van elk beroep op rechterlijke
instanties, op regels die niet in de aanwijzingen en/of het routeboek zijn vermeld
zij en het voertuig waarin (of waarop) aan de rit wordt deelgenomen, WA
verzekerd zijn o.a. in de zin van het gestelde in de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen; tevens voldoet het deelnemende
voertuig aan alle door de Wet gestelde eisen, ook al is het voertuig beschikbaar
gesteld door een derde
de bestuurder van het voertuig in het bezit is van een geldig rijbewijs en
voldoende rijvaardigheden heeft om dit evenement te volbrengen
de equipe over voldoende fysieke gezondheid beschikt en tijdens deelname niet
onder invloed zijn van enige stof (o.a. geneesmiddelen, drugs, alcohol),
behoudens eventueel door een arts voorgeschreven medicatie
zij begrijpen dat deze verklaring bindend en onherroepelijk is vanaf het moment
dat zij ingeschreven zijn voor dit evenement dat georganiseerd wordt door
Molenstichting “De Koe” in Ermelo
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NB. inschrijving kan slechts als de digitale handtekening aangevinkt is; onderstaand is
een voorbeeld aangegeven.

<- digitale handtekening->
Door middel van het aanvinken van het volgende vakje, gaat bestuurder en navigator
akkoord met de hierboven vermelde vrijwaringsverklaring.
Ja, wij gaan akkoord met de vrijwaringsverklaring en schrijf mij in voor de
Molentourtocht 20….

Een kopie van jullie reacties wordt gemaild naar het adres dat je hebt opgegeven.
Wij zijn geen robot
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