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      Vrijwaringsverklaring     
 
 
 
 
 
 

Equipenummer:    
 

Equipenaam:  /   
 

Auto (Merk/Type/Kenteken)    
 

Betreft: deelname Rode Kruis Rijtour IJsselland editie 2023 
 

 

Vrijwaringsclausule. 

 
Door de ondertekening van deze vrijwaringsclausule verklaren beide leden van de 

deelnemende equipe (bestuurder en navigator) bekend te zijn en akkoord te gaan met het 

volgende: 

 
De organisatie van de “Rode Kruis Rijtour IJsselland”, alsmede de 

officials/vrijwilligers/sponsoren enerzijds, zijn tegenover de equipes (bestuurder en 

navigator) die deelnemen aan het bovengenoemde evenement anderzijds, niet 

aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot de deelneming aan dit 

evenement mocht ontstaan, terwijl de equipes de organisatie van de “Rode Kruis Rijtour 

IJsselland”, alsmede de officials, vrijwaren tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens 

derden, voor zover veroorzaakt door deze equipe. 

 
Onder schade wordt verstaan: alle vermogensschade (waaronder zaakschade en persoon 

schade/letselschade en gevolgschade) en ander nadeel zoals immateriële schade. 

 
Door deel te nemen aan de “Rode Kruis Rijtour IJsselland” onderwerpt elke equipe 

(bestuurder en navigator) zich aan de bepalingen en voorschriften die de organisatie 

hanteert bij het betreffende evenement. 

 
Deelnemer verklaart, dat hij/zij deze risico’s uitdrukkelijk aanvaardt en dat hij/zij de 

gevolgen van die risico’s, indien zij zich realiseren, geheel voor eigen rekening neemt. 

 
Deelnemer verklaart lichamelijk en geestelijk voldoende gezond en fit te zijn om aan het 

evenement deel te nemen. 

 
Bovendien verklaren de equipes (bestuurder en navigator), dat degene(n) die de auto 

zal(zullen) besturen tijdens het evenement beschik(t)(ken) over een geldig rijbewijs en dat 
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de auto waarmee zij deelnemen, minimaal WA verzekerd en betaald is in de zin van het 

gestelde in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen. 

 
Het is Deelnemer bekend dat mogelijk op hun polis deelname aan een autorijtour is 

uitgesloten als verzekerd risico. 

 
Deelnemer verklaart, indien dit voor hem of haar van toepassing is, hiervoor een 

aparte/aanvullende verzekering te hebben afgesloten, die de risico’s en aansprakelijkheid 

conform de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) ook tijdens het evenement 

volledig dekt. 

 
Indien het motorrijtuig in Nederland is geregistreerd, dient dit, indien van toepassing, over 

een geldige apk-keuring te beschikken, of een daarmee gelijk te stellen keuring als het 

motorrijtuig in het buitenland is geregistreerd. Deelnemer verklaart dat het motorvoertuig 

hieraan voldoet. 

 
Deelnemer heeft het reglement en/of de uitgegeven bulletins van het evenement gelezen 

en verklaart de geldende bepalingen te zullen naleven en alle geldende wettelijke 

voorschriften en/of door de bevoegde autoriteiten verstrekte voorschriften en aanwijzingen 

te zullen naleven. 

 
Daartoe behoren ook de geldende corona-virus-covid-19 regels van de Rijksoverheid. 

Sociale Media. 

Wij geven toestemming voor zichtbaarheid op: 

 
❏ Foto’s via sociale media, website 

❏ Geen toestemming 

 

 
 

 
Plaats:  Datum:    

 
 

 

Naam bestuurder:    
 

Handtekening:    
 
 

 

Naam navigator:    
 

Handtekening:    


