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E xoneratie
C lau s ule
A ansprakelijkheidsovereenkomst
Artikel 1
Vanwege de aard en het karakter van circuittrainingen
(het met hoge snelheid op een racecircuit rijden met een
motorfiets) kunnen circuittrainingen uitsluitend voor eigen
risico van de deelnemers worden gegeven. Dientengevolge
is Motorsport Lifestyle, haar instructeurs en haar marshalls
tegenover de deelnemers en de bezoekers, hun erven en/
of andere derden niet aansprakelijk voor materiële- en/of
personenschade van welke aard en omvang dan ook welke
de deelnemers of bezoekers tijdens het verblijf op de door
Motorsport Lifestyle afgehuurde circuits kunnen oplopen.
Artikel 2
a. De deelnemers kunnen uitsluitend aan de circuittraining
deelnemen met een motorfiets die voorzien is van een
standaard in- en uitlaatsysteem die niet meer dan het
wettelijk toegestane geluidniveau voor de openbare
weg produceert.
b. Indien de motorfiets meer dan het wettelijke toegestane
geluidsniveau produceert zal de deelnemer niet worden
toegelaten tot de circuittraining en heeft de deelnemer
op grond van deze overeenkomst geen recht op het
terugbetalen van zijn inschrijfgeld.

Artikel 3
a. De deelnemers kunnen uitsluitend aan de circuittraining
deelnemen als de motorfiets waarmee men op het circuit
de training wil volgen tijdens de technische veiligheidskeuring door Motorsport Lifestyle wordt goedgekeurd.
b. Indien de motorfiets om veiligheidsredenen niet tot het
circuit wordt toegelaten tot het circuit dan heeft de
deelnemer op grond van deze overeenkomst geen recht
op het terugbetalen van zijn inschrijfgeld.
Artikel 4
a. De deelnemers worden alleen tot de circuittraining
toegelaten indien zij gekleed zijn in lederen motorkleding,
motorhandschoenen, motorlaarzen en een goedgekeurde
	motorhelm dragen. Voor deelnemers in de groepen 3 en 4
is het dragen van een CE goed gekeurde rugprotector verplicht
b. Indien de deelnemer de in lid a genoemde kleding niet
draagt, zal de deelnemer op grond van deze overeenkomst
de deelname aan de circuittraining worden geweigerd.
c. Indien de deelnemer vanwege het niet dragen van veilige
motorkleding de deelname aan de circuittraining wordt
geweigerd heeft de deelnemer op grond van deze
overeenkomst geen recht op het terugbetalen van zijn
inschrijfgeld.

Artikel 5
Indien een deelnemer een schade veroorzaakt aan de
eigendommen van Motorsport Lifestyle, haar marshalls, haar
instructeurs en/of de eigendommen van het circuit waarop de
circuittraining wordt gevolgd dient de deelnemer deze schade
rechtreeks aan de gedupeerde te vergoeden. Met uitzondering
van schade die onstaat tijdens het rijden op het circuit.
Artikel 6
Zowel de WA verzekering als de casco verzekering van de
motorfiets biedt tijdens het rijden op een racecircuit geen
dekking. Dientengevolge rijdt men dus volledig voor eigen
risico en kunnen de deelnemers de eventuele materiële en/
of letselschade die men elkaar tijdens het rijden op het circuit
toebrengt niet op elkaar verhalen.
Artikel 7
Door het plaatsen van zijn of haar handtekening onderaan
dit formulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de
hierboven staande bepalingen en voorwaarden en is het de
deelnemer bekend dat hij bij een eventuele materiële en/of
letselschade noch de overigen deelnemers noch Motorsport Lifestyle en/of haar marshalls en/of haar instructeurs
aansprakelijk kan houden voor voornoemde schades.

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij / zij de hierboven genoemde deelname voorwaarden gelezen en begrepen heeft en verklaart tevens dat hij / of zij
volledig akkoord gaat met deze voorwaarden en zich dientengevolge zal houden aan deze overeenkomst met Motorsport Lifestyle.
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