Deelnemers reglement/ Inschrijfformulier Peellandrit
Door ondertekening verklaart de deelnemer bekend te zijn en ingestemd te hebben met het hierna volgende,
een en ander onverminderd het Huishoudelijk Reglement van Oldtimer Bromfietsclub “De Vette Bougie”
(verder te noemen als De Vette Bougie) bepaalde:
1. De Vette Bougie heeft voor haar leden, en voor eenieder die hieraan wil deelnemen, een evenement
georganiseerd met een recreatief karakter, waarbij geen prestatiebeloning in het vooruitzicht is gesteld.
Elk rijden met voertuigen ter vaststelling of ter vergelijking van prestaties, hetzij van de deelnemers, hetzij
van de voertuigen, hetzij van de onderdelen daarvan, hetzij van de bedrijfsstoffen, ligt uitdrukkelijk niet in
de bedoeling van voornoemde vereniging.
2. Door zich voor deelneming aan het betreffende evenement te doen inschrijven onderwerpt de deelnemer
zich aan de bepalingen van dit reglement en aan al de buiten deze reglementen door De Vette Bougie,
en haar bestuursleden en de haar op enig andere wijze vertegenwoordigende rechts- of natuurlijke
personen vastgestelde of alsnog voor of tijdens het evenement bekend te maken voorschriften.
Bovendien verklaart de deelnemer dat hij tijdens het evenement WA-verzekerd is in de zin van het
gestelde in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen, of zoals geregeld in de Staat waarin het voertuig
geregistreerd staat en dat degene(n) die het voertuig zal (zullen) besturen beschik(t)(ken) over een geldig
rijbewijs.
3. De Vette Bougie, en haar bestuursleden en de haar op enig andere wijze vertegenwoordigende rechts- of
natuurlijke personen, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en wijzen elke verantwoordelijkheid af
voor schade en/of letsel overkomen, op welke wijze dan ook, in de ruimste zin veroorzaakt en/of
bevorderd door, tijdens en/of in verband met het door haar/hen georganiseerde evenement. Mocht
enigerlei vorm van bedoelde schade ontstaan, dan wordt een en ander door de deelnemer en/of de
bijrijder onverwijld aan De Vette Bougie medegedeeld.
4. Op enige rechtsverhouding ten opzichte van De Vette Bougie, en haar bestuursleden en de haar op enig
andere wijze vertegenwoordigende rechts- of natuurlijke personen, is Nederlands recht van toepassing
met uitsluiting van het recht van enig andere staat;
5. De deelnemer verklaart zich ervan bewust te zijn dat deelname aan dit evenement zowel voor hem/haar
als voor derden, evenals voor zijn/haar zaken en/of zaken van derden risico´s voor schade en/of letsel
inhoudt. De deelnemer neemt deze risico´s uitdrukkelijk voor eigen rekening. Vanwege deze inherente
risico´s blijft de bestuurder altijd primair verkeersdeelnemers. De deelnemer verklaart zich te houden aan
de geldende wet- en regelgeving en aanwijzingen van het bevoegde gezag.
6. De deelnemer verklaart de hierboven genoemde (rechts-)personen niet aansprakelijk te stellen en/of te
houden (en/of te laten stellen en/of te laten houden) voor enige door hem/haar geleden schade van welke
aard dan ook en vrijwaart De Vette Bougie en haar bestuursleden en de haar op enig andere wijze
vertegenwoordigende rechts- of natuurlijke personen tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens
derden.
7. Wijzigingen aan of in dit document zijn niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke machtiging hiervoor
welke enkel en alleen verkregen kan worden bij de auteur. Wijzigingen zonder deze schriftelijke
toestemming zullen te allen tijde nietig verklaard worden.
Naam

:……………………………………………………………

Adres

:……………………………………………………………

Woonplaats

:……………………………………………………………

Telefoonnummer / Mobielnummer

:……………………………………………………………

Lid van een bromfietsclub

ja/ nee

zo ja, welke:

:……………………………………………………………

Type voertuig

:……………………………………………………………

Kenteken

:……………………………………………………………

Handtekening bestuurder

:……………………………………………………………

Plaats: Deurne

d.d………………………………………………………...

