
 

OVEREENKOMST EVENEMENT MOPED WARS (AFSTAND VAN VERHAAL) 

 
 

Ondergetekende dhr./mevr.: .................................................................................................  

Geboren te: ..............................................................  op  .....  / .......  /  .......  

Email:.............................................................................................................. 
GSM: 04 / …… / …… / ……  / …… 
Te waarschuwen bij ongeval: 

Naam : .......................................................................... 
GSM: 04 / …… / …… / ……  / …… 

 
Verklaart uitdrukkelijk: 
1. Deel te nemen aan een evenement van MOPED WARS, en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 
2 Afstand te doen van alle verhaal zowel voor zichzelf als voor zijn/haar rechthebbenden, erfgenamen, naasten (ouders, 
echtgenoot/partner, kinderen) en dit ten opzien van: 

a. de organisatoren en instructeurs van het evenement 
b. medecursisten 
c. de aangestelde, personeel, vrijwilligers en zaakgelastigden van MOPED WARS 
d. de verzekeraars van de hogervermelde personen en dit betreffende alle schade die hij/zij zou lijden voor, tijdens en na 
het evenement 
e. In geval van overlijden, geldt huidig « afstand van verhaal » ook voor zijn/haar rechthebbende(n), erfgenamen, naasten 
en verzekeraars van MOPED WARS 

3. Deel te nemen aan het evenement op eigen risico en voor eigen rekening, en zowel de organisatoren als de instructeur(s) te 
ontslaan van elke aansprakelijkheid voor directe en indirecte lichamelijke en materiële (gevolg)schade die tijdens of naar 
aanleiding van het evenement aan henzelf, aan medecursisten, aan de organisatoren en/of instructeurs of aan derden zou worden 
aangericht.  
4. De in dit document gestelde bepalingen in hun geheel en ongewijzigd te accepteren. 
5. Er kennis van te hebben dat het evenement er uitsluitend toe strekt de rijvaardigheid van de deelnemers te bevorderen. 
6. Tijdens het evenement in goede fysieke en psychische toestand te verkeren. 
7. Nooit te rijden onder invloed van alcohol of andere stimulerende of verdovende middelen. 
8. Te allen tijde op veilige wijze zijn/haar motorfiets te besturen en geen gevaar op te leveren voor zichzelf, de instructeur(s), 
medecursisten of derden. Hij/zij verklaart tevens op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij tot geen enkele uitvoering van 
een manoeuvre of oefening verplicht is indien hij/zij zich daartoe niet in staat voelt.  
9. Over een motorfiets te beschikken in goede technische conditie, in staat om op een veilige wijze het evenement te volgen. 
10. Dat zijn/haar kleding en beschermingsmiddelen voor het gebruik tijdens het evenement voldoende kwalitatief en in goede 
staat verkeren om op veilige wijze het evenement te volgen.  
11. Het recht te erkennen van de organisatoren en/of instructeur(s) om te allen tijde de deelname aan het evenement op te 
schorten, en dit op grond van hun eigen beoordeling van het gedrag en de geschiktheid van zowel rijder als de motorfiets als de 
beschermingsmiddelen. 
12. Het oordeel van de organisatoren en/of instructeurs te beschouwen als bindend en niet voor betwisting 
vatbaar. Ondergetekende verbindt zich er tevens toe de onderrichtingen van de instructeur(s) te allen tijde op te volgen met het 
oog op het optimaliseren van de veiligheid in het algemeen. 
13. Geen recht te hebben op enige vorm van compensatie ten gevolge van uitsluiting van het evenement. 
14.  Ermee akkoord te gaan dat boetes en andere van overheidswege opgelegde sancties ten gevolge van overschrijding van de 
geluidslimieten op de deelnemer worden verhaald.  
15. Ermee akkoord te gaan dat boetes en andere van overheidswege opgelegde sancties ten gevolge van illegale handelingen in en 
rond het evenement niet op de organisatie, de instructeurs, de medecursisten of derden kunnen worden verhaald. 
16. Dat geen enkele gebeurtenis of meningsverschil aanleiding kan geven tot het indienen van een klacht tegen medecursisten, 
de organisatoren en/of instructeurs of aan derden. 
17. Persoonlijk aansprakelijk te zijn voor alle schade die hij/zij toebrengt aan materiaal, terrein en/of derden. 
18. Het ter beschikking gestelde terrein te gebruiken als een goede huisvader/huismoeder en het in goede staat achter te laten. 
19. Persoonlijk aansprakelijk te zijn voor elke vorm van diefstal van persoonlijk materiaal. 
 

Op elk evenement van MOPED WARS is het Belgische recht van toepassing.  
 

Voor gelezen en goedgekeurd:  
Naam & voornaam  

Handtekening 

 

 

 Datum: 12 / 09 / 2015 

Handtekening dient voorafgegaan te worden door de handgeschreven vermelding: "Gelezen en goedgekeurd" 


