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Vrijwaringsclausule

Onder de organisatie dient hierna te worden begrepen de Heusden Langstraat rally, Lions
Heusden, Lions Drunen-Langstraat, haar bestuursleden, haar vrijwilligers, haar sponsoren
en alle andere bij de organisatie van een autotoerrit door Heusden Langstraat Rally
betrokken personen. Onder deelnemer dient hierna te worden begrepen de rijder en de
navigator die deelnemen aan een door Heusden Langstraat Rally georganiseerde autotoerrit.
De deelnemer is zich ervan bewust dat deelneming aan de Heusden Langstraat Rally kan
leiden tot schade bij hemzelf of bij derden, onder andere doch niet uitsluitend bestaande
uit zaakschade, letselschade en gevolgschade, direct of indirect veroorzaakt door hemzelf
en/of de organisatie en/of derden.
De deelnemer verklaart bij deze dat hij de organisatie op geen enkele wijze voor
vergoeding van die schade aansprakelijk zal stellen. De deelnemer neemt het risico op de
bedoelde schade uitdrukkelijk voor zijn rekening. De rit kent geen aan de deelnemers
opgelegde tijdlimieten, maar alleen tijdvensters, om organisatorische redenen
vastgesteld voor koffie, lunch etc. De deelnemer verklaart voorts dat hij:
1. zelf volledig verantwoordelijk is voor zijn rij- en verkeersgedrag.
2. alle verkeersregels in acht neemt dan wel daarop toe ziet (let op gelijkwaardige
kruisingen en voorrangsrecht van fietsers).
3. zich realiseert dat bij de autorit geldende tijdvensters geen aanleiding kunnen en
mogen zijn om verkeer- en gedragsregels te overtreden.
4. de organisatie, sponsoren, marshalls en medewerkers van het evenement op geen
enkele wijze aansprakelijk zal stellen indien er onverhoopt een fout in de planning,
de organisatie, etc. zit noch aansprakelijk zal stellen voor welke schade dan ook
die met betrekking tot deelneming aan dit evenement mocht ontstaan. De equipe
vrijwaart de organisator, sponsoren, marshalls en medewerkers van het
evenement tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden.
5. heeft zorg gedragen voor voldoende onderhoud aan het voertuig waarmee wordt
deelgenomen, zowel technisch als op het gebied van veiligheid.
6. minimaal WA verzekeringen heeft afgesloten die dekking bieden voor deelname
aan de onderhavige autorit, zulks zowel voor hemzelf als voor het voertuig
waarmee wordt deelgenomen.
7. lichamelijk en geestelijk voldoende gezond en voldoende bekwaam is om aan het
evenement deel te nemen.
8. als rijder in het bezit is van een geldig rijbewijs. Ingeval de navigator geen geldig
rijbewijs kan overleggen, verklaren rijder en navigator tijdens het evenement niet
van rol te zullen wisselen.
9. bekend is met het door hem gedownloade en in geprinte versie meegenomen
exemplaar van het Algemeen Reglement en het Bijzonder Reglement Heusden
Langstraat Rally 2017 en de toepasselijkheid daarvan op deelname hierbij te
aanvaarden.
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