VRIJJWARING E.Z.E.:
E
Door onddertekening van
v dit formullier aanvaardtt ondergetekeende dat noch
h Your-event.nnl, noch DiM
Ma Events,
noch Eveenementshop, noch Explo
oitatie Circuitt Park Zandvo
oort BV, noch hun medew
werk(st)ers, in
nstructeurs
en/of dirrectie/eigenaren, aansprak
kelijk kunnenn worden geesteld voor schade, mateerieel of im
mmaterieel,
letselschaade daaronderr begrepen, die uit deelnem
ming aan of gebruikmaken
g
nd van de facciliteiten / dieensten van
Your-eveent.nl, DiMa Events
E
en even
nementshop iss voortgekomen / ontstaan. De deelnemeer is zich bewu
ust van dit
feit en neeemt dit voor haar
h rekening..
De deelnnemer is zich bewust van het
h feit dat deeelneming, geebruik maken van de dienssten van Yourr-event.nl,
DiMa Evvents en Eveneementshop, heet betreden vaan de locatie van
v Exploitatiie Circuit Parkk Zandvoort BV,
B zowel
voor hem
m/haar als vooor derden, alssmede voor zzijn / haar goederen, en/off goederen van
an derden, risiico’s voor
schade - letselschade, zaakschade en
e gevolgschaade daarondeer begrepen - inhoudt. De deelnemer neeemt deze
risico’s uuitdrukkelijk voor
v
zijn/haar rekening.
Your-eveent.nl, DiMa Events en Evenementsho
E
op geven geeen garantie aan
a de deelneemer dat de gebruikte
voertuigeen geen techniische mankem
menten vertoneen. Your-even
nt.nl, DiMa Ev
vents en Evennementshop aanvaarden
geen enkkele aansprakeelijkheid voor geleden schaade, materieell of immaterieeel, letselschaade daaronderr begrepen
voor gebbreken aan dee voertuigen. De deelnemeer realiseert zich
z
dat er onderdelen,
o
eeen wiel, een stuur kan
afbreken,, de rem kan weigeren,
w
de motor / benziinetank / leidiingen / benzin
ne / oliën in bbrand kunnen komen te
staan mett alle gevolgeen van dien. De
D deelnemerr realiseert zicch het bovensttaande en neeemt dit risico voor haar
rekening.. Your-event.nl, DiMa Ev
vents en Evennementshop zal
z alles in het werk stelleen om te voldoen aan
verplichtee keuringen, brandveiligheeid, vergunniingen, technissche onderhou
ud, enz. Docch rust er geen enkele
garantie oop dat zich vooornoemde zak
ken zich niet kkunnen voordoen.
Your-eveent.nl, DiMa Events
E
en Evenementshop nemen geen enkele veranttwoording vooor schade, maaterieel of
immaterieeel, letselschaade daaronderr begrepen, oopgelopen doo
or stuurfouten
n, aanrijdingenn, botsingen, afsnijden,
e.d. en aanvaarden geen enkele aansprakelijjkheid voor enige schade die de deeelnemer lijd
dt. Indien
ondergeteekende schade heeft gemaakt aan de dooor Your-event.nl, DiMa Events
E
en Eve
venementshop gebruikte
voertuigeen, terwijl allee instructies goed opgevolggd zijn, er niett roekeloos geereden / gedraag door onderrgetekende
is vertoonnd, is de deelnnemer alsnog aansprakelijkk voor eventueeel gemaakte schade. Langg haar vormt een
e gevaar
voor de ddeelnemer en moet
m goed wo
orden weggesttopt onder de helm.
h
Tevens dient de helm
m goed te passsen en vast
te zitten alvorens aan de activiteiten
n begonnen w
wordt. Het is de verantwoo
ording van dee deelnemer dat
d dit ook
gebeurd.
De activiiteiten van Yoour-event.nl, DiMa Eventss en Evenemeentshop zijn een
e inspannennde bezigheden. Het is
daarom nniet toegestaann deel te nemen indien u laast heeft van nekn
of rugklaachten, zwangger bent, hartp
problemen
heeft of hhebt gehad, u een slechte conditie heeft
ft, kortademig bent, onder invloed
i
van m
medicijnen, drrugs en/of
alcohol bbent.
Tevens zzal ondergetekkende zich ho
ouden aan allee instructies, bepalingen,
b
aanwijzingen een/of voorsch
hriften van
Your-eveent.nl, DiMa Events
E
en Evenementshop. B
Bij het niet ho
ouden aan de instructies, beepalingen, voo
orschriften
en/of aaanwijzingen behouden Your-event.nl,
Y
DiMa Events en Even
nementshop zich het reecht voor
ondergeteekende uit tee sluiten van
n deelnemingg, zonder resstitutie van deelnamekoste
d
ten en onderrgetekende
aansprakeelijk te stellenn voor eventueele schade. O
Ondergetekend
de is bereid dee door hem / hhaar aangerich
hte schade
aan persoonen, goederen en / of andeere zaken, dooor zijn / haar toedoen, aang
gericht op en rondom het terrein van
Exploitattie Circuit Parkk Zandvoort BV,
B te vergoedden.
Met ondeertekening vann dit documen
nt gaat onderrgetekende akk
koord met de Algemene V
Voorwaarden van
v zowel
Your-eveent.nl, DiMa Events en Ev
venementshopp als de voorrwaarden beschreven in hhet document algemene
voorwaarrden E.Z.E. alls deze vrijwaaring. De deellneem(st)er verklaart teven
ns in het bezitt te zijn van een
e geldig
rijbewijs B.
Arrangem
ment:___________________
______________

Em
mail:_______
________________________
________

Naam deeelnemer:________________
______________

Datum deelnam
me:_____________________
________

Adres:___
________________________
______________

Riijbewijsnumm
mer:_________
____________
________

Postcode:_______________________
_____________
Woonplaaats:____________________
______________

Handtekening:_
_______________________
________

Telefoon//GSM:__________________
______________

Datum:_______
____________
____________
________

DEZE V
VRIJWARING DIENT
D
U VOLL
LEDIG INGEVU
ULD EN ONDER
RTEKEND IN TE
T LEVEREN B
BIJ DE INSCHR
RIJVING.

