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Reglement en Vrijwaringsverklaring recreatieve toerrit - bmwe21.net 

Activiteit: Voorjaarsrit 12 april 2014 

Met ondertekening aan ommezijde verklaart BESTUURDER zich akkoord met dit Reglement. 
 

Begrippenlijst: 

ORGANISATIE: het organiserend team, de vrijwilligers of andere vertegenwoordigers 

ACTIVITEIT: belangeloos en vrijwillig georganiseerde recreatieve toerrit op de openbare weg 

VOERTUIG: het voertuig waarmee de DEELNEMER deelneemt aan de activiteit 

EIGENAAR: de wettelijke bezitter van het VOERTUIG 

BESTUURDER(S): DEELNEMER die het VOERTUIG bestuurt 

BIJRIJDER(S): DEELNEMER die het VOERTUIG niet bestuurt 

DEELNEMER(S): de persoon of personen die deelneemt aan de activiteit, zowel BESTUURDER als 

BIJRIJDER 

BEZOEKER(S): persoon of personen die niet actief deelnemen aan de activiteit, maar daar wel bij 

aanwezig zijn 
 

1: Beperking van aansprakelijkheid  

1.1 De ORGANISATIE kan  niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke vorm van kosten, 

onkosten, verlies of schade wegens handelen, nalatigheid of anderszins voortvloeit uit bezoek of 

deelname aan de georganiseerde activiteit, het gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal, 

faciliteiten en/of diensten die bij deze activiteit worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, indirecte schade, bijzondere schade of gevolgschade, inclusief verlies van gegevens, 

inkomen, winst of kansen, schade met betrekking tot persoonlijke eigendommen, eigendom van 

derden en claims van derden (zelfs indien de ORGANISATIE op de hoogte is gesteld van de 

mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren). 

1.2 Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende 

wetgeving in enig rechtsgebied, zal de totale aansprakelijkheid van de ORGANISATIE voor het geheel 

van de schade, het verlies en claims beperkt zijn tot het bedrag dat DEELNEMER heeft betaald voor 

toegang tot of deelname aan de ACTIVITEIT.  
 

2: Schadeloosstelling 

2.1 DEELNEMER zal te allen tijde de ORGANISATIE en hun respectievelijke functionarissen en 

vertegenwoordigers verdedigen, schadeloosstellen tegen en vrijwaren van alle 

aansprakelijkheidsaanspraken, claims, schade, kosten en onkosten, waaronder advocatenkosten 

voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van DEELNEMERS of BEZOEKERS. 
 

3: Huisregels  

3.1 Deelname aan de  ACTIVITEIT geschiedt op eigen initiatief en voor eigen verantwoordelijkheid 

van DEELNEMERS en BEZOEKERS. 

3.2 DEELNEMERS en BEZOEKERS dienen alle geldende regels en -wetten ten aanzien van verkeer of 

anderszins te allen tijde in acht te nemen en na te leven. 

3.3 DEELNEMERS en BEZOEKERS dienen instructies gegeven door de ORGANISATIE onverwijld en 

strikt op te volgen. 

3.4 DEELNEMERS en BEZOEKERS dienen geluidsoverlast te voorkomen in welke vorm dan ook.  

3.5 Het is verboden agressief rijgedrag te vertonen, op terreinen en op de openbare weg. 

3.6 Aanwezigheid, deelname en parkeren is voor eigen risico, dit geldt ook voor meegebrachte 

eigendommen inclusief handelsgoederen en voertuigen (zie Artikel 1 en 2). 

3.7 De ORGANISATIE is niet aansprakelijk voor fouten in documentatie, website, aanwijzingen, etc. 
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3.8 Elke BESTUURDER is verplicht een exemplaar van dit reglement te ondertekenen, andere 

DEELNEMERS of BEZOEKERS dienen kennis te nemen van dit document. De ORGANISATIE zal dit 

document daartoe ter beschikking stellen. BESTUURDER is verantwoordelijk erop toe te zien dat 

DEELNEMERS dit reglement in acht nemen en is verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn of 

haar BIJRIJDER(S). 
 

4: Verantwoordelijkheid van de DEELNEMER, BESTUURDER of BEZOEKER  

4.1 DEELNEMERS en BEZOEKERS zijn persoonlijk verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor 

alle door hun toedoen veroorzaakte directe, indirecte en gevolgschade aan de eigendommen van 

derden. Hieronder wordt mede begrepen de schade veroorzaakt door gemorste of gelekte 

vloeistoffen (onder andere door lekkage van auto’s), brand of gedeponeerd afval. 

4.2 In geval van morsingen en lekkages is de DEELNEMER of BEZOEKER verplicht onmiddellijk 

passende maatregelen te treffen om morsingen en lekkages te doen stoppen of op te vangen. Tevens 

is de DEELNEMER of BEZOEKER verplicht vervuiling terstond te verwijderen en af te voeren, bij 

gebreke waarvan de ORGANISATIE gerechtigd is voor rekening van de DEELNEMER of BEZOEKER 

passende maatregelen te treffen. 

4.3 De BESTUURDER dient ervoor zorg te dragen dat het VOERTUIG in goede staat van onderhoud is 

en voldoet aan alle ter zake geldende wettelijke vereisten. 

4.4  Het VOERTUIG dient afdoende te zijn verzekerd waarbij het wettelijk minimum een Wettelijke 

Aansprakelijkheidsverzekering betreft. 

4.5 BESTUURDERS en BIJRIJDERS dienen toestemming te hebben van de EIGENAAR voor het gebruik 

van het VOERTUIG tijdens de ACTIVITEIT. Indien deze toestemming niet is gegeven door de 

EIGENAAR zijn BESTUURDER en BIJRIJDERS hoofdelijk aansprakelijk voor alle gevolgen, voortvloeiend 

uit onrechtmatig gebruik van het VOERTUIG.  
  

Verklaring door de BESTUURDER 

Naam en voorletters BESTUURDER:  …………………………………………………………. 
 
 

Adres:       …………………………………………………………. 

 

Postcode en plaats:     …………………………………………………………. 

 

Land:       …………………………………………………………. 

 

Telefoonnummer tijdens de activiteit:   …………………………………………………………. 

 

Kenteken voertuig:     …………………………………………………………. 
 

Middels ondertekening verklaart de BESTUURDER dat hij/zij 
• Kennis heeft genomen van, en instemt met, dit Reglement; 
• Dat gegevens juist en volledig zijn ingevuld; 
• Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:  

Op (datum)    …………………………………………………………. 
 

Te (plaats)    …………………………………………………………. 
 

Handtekening deelnemer:  …………………………………………………………. 


