
Circuit van Regniowez (F) - Zaterdag 16 mei 2015 

Afstand van verhaal. 
Organisatie van Motor Club Chevy Racing 41 

 
Document dient ingevuld,en samen met inschrijving af te geven aan secretariaat.  
In hoofdletters invullen aub.! 
 
PILOOT : 
Ik ondergetekende :  
Naam :.................................................Voornaam :............................................................... 
Nr identiteitskaart :............................................................................................................. 
Straat en huisnr. :....................................................................................................................... 
Postcode :....................................Stad :.................................................................... 
Land :.................................................Nationaliteit :.......................................................... 
Tél.nr. :.........................................E-mail :....................................................................................................... 
Moto – Side-car :............................................................................................................ 
 
  
 
PASSAGiER :  
Ik,ondergetekende :         
Naam :.................................................Voornaam :............................................................... 
N°identiteitskaart :............................................................................................................. 
Straat en huisnr. :....................................................................................................................... 
Postcode :......................................Stad :.................................................................... 
Land :.................................................Nationaliteit :.. 
Moto – Side-car :............................................................................................................ 
 
Verklaar deel te nemen op mijn eigen initiatief,en heb weet van de gevolgen welke kunnen voortkomen uit de 
organisatie hieronder beschreven. 
Ik verklaar mij ook fit genoeg om aan de organisatie op dit circuit deel te nemen. 
Ik verklaar hierbij afstand te doen voor mijzelf,mijn rechthebbende,mijn erfgenamen,mijn familie (mijn 
ouders,mijn echtgenoot(e),en mijn kinderen) en onze verzekeraars. 
1 - of de eigenaar of eigenaren en / of exploitanten van het circuit waar de stage plaatsvindt 
2 - of de organisatoren van de circuitdag en medewerkers van Motor Club Chevy Racing41 . 
3 - andere leden of andere gebruikers van het circuit. 
4 - de deelnemers en de eigenaars ( of eigenaars ) van de deelnemende voertuigen. 
5 - de medewerkers , vrijwilligers en projectmanagers van mensen ( of organisaties ) in de punten 1 , 2 , 3 en 4 
bedoeld hierboven . 
6 - verzekeraars personen ( of organisaties ) als bedoeld in de punten 1 , 2 , 3 , 4 en 5 hierboven . 
7 - alle eventuele schade tijdens de testdag te ondergaan . 
In geval van overlijden,geld mijn afstand van verhaal ook voor mijn erfgenamen,mijn rechthebbende,mijn 
nabestaanden en onze verzekeraars. 
Ik aanvaard ook dat een piloot,een andere piloot niet kan verantwoordelijk stellen voor eventuele fysieke of 
materiële schade ten gevolge van een ongeval op het circuit,dat de piloten niet kunnen verantwoordelijk gesteld 
worden voor derden bij een ongeval onder hen. 
Ik verklaar de voorschriften voor veiligheid op het circuit te hebben gelezen en ga akkoord met de aanwijzingen 
van de organisator te volgen . Ik heb de veiligheidsinstructies goed ontvangen en verklaar ze te zullen 
respecteren. 
 
 
Ik aanvaard* of ik weiger* (*gelieve te schrappen wat niet past)de individuele verzekering aangeboden door de 
organiserende club via de manager Regniowez circuit. 
 
 
Gedaan te  Regniowez, op 16/05/2015.  
Handtekening voorafgegaan door " gelezen en goedgekeurd " 
 
 
 



 
 
 
In geval van nood/ongeval 
Naam en tel.nr. van de te contacteren  
persoon :....................................................................................................................... 
 

Voor de organiserende club  M.C.C. R41. 


