
Verklaring afstand van verhaal  
Evenement op het terrein van VZW MOPED WARS, te Kalken/ België op 6 oktober 2018 

 
 

Ik neem deel in de hoedanigheid van rijder. 

Voornaam + naam .: .................................................................................................  
Geboren te: ...............................................................               op: …..../…....../…......  
Telefoon of e-mail: ……..………………………………………………………………………………………. 
 

Gegevens van de persoon te contacteren in geval van nood: 
 

Naam:           .......................................................................... 
Telefoon:      .........................................................................  
 

 
De ondergetekende verklaart: 
 

Door het bijwonen van en deelnemen aan dit evenement georganiseerd door VZW MOPED WARS , erken en verklaar ik dit te doen geheel 
op eigen risico. 
Ik verklaar bij deze, in eigen naam en in naam van elke van mijn gezinsleden en erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van 
elke vorm van claim en recht tot schadeloosstelling ten aanzien van VZW MOPED WARS ter compensatie van mogelijk geleden materiële 
schade of lichamelijke letsels, incl. overlijden, ongeacht of deze het gevolg is en zijn van eigen schuld, fout, onoordeelkundig handelen of 
nalatigheid. 
 

Deze vrijwaring geldt zowel ten aanzien van VZW MOPED WARS als voor elke van de hieronder vermelde partijen welke mogelijks zijn 
betrokken, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij de organisatie van dit evenement: 

• de organisatoren van dit evenement 

• de aangestelde vrijwilligers  

• elk bedrijf of organisatie verbonden aan dit evenement  

• De eigenaar van het domein waar dit evenement op georganiseerd wordt  

• elke genodigde aanwezig op het evenement 
 

Ik ben er mij van bewust en aanvaard dat tijdens evenementen georganiseerd door VZW MOPED WARS, ongeacht of ik deelneem met een 
eigen, een geleende of een gehuurde motorfiets, ik dit volledig doe op eigen risico. Ik verklaar ten aanzien van VZW MOPED WARS en elke 
hierboven vermelde partij, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke mogelijke vorm van schadeloosstelling ter vergoeding van 
schade of gedeeltelijk tot zelfs totaal verlies van de motorfiets waarmee ik aan dit evenement deelneem.  
 

Ik verbind mij ertoe, ik ben akkoord met en ik aanvaard volgende richtlijnen :  
• De in dit document gestelde bepalingen in hun geheel en ongewijzigd te accepteren. 

• Er kennis van te hebben dat het evenement er uitsluitend toe strekt de rijvaardigheid van de deelnemers te bevorderen. 

• Tijdens het evenement in goede fysieke en psychische toestand te verkeren. Ik bevestig verder niet te lijden aan enig mogelijke ziekte 
alsook geen medicatie in te nemen welke mijn mogelijkheden tot een veilige deelname aan dit evenement negatief zou kunnen 
beïnvloeden. 

• Nooit te rijden onder invloed van alcohol of andere stimulerende of verdovende middelen. 

• Ten alle tijde op veilige wijze de motorfiets te besturen en geen gevaar op te leveren voor zichzelf of derden. Ik verklaart tevens op de 
hoogte te zijn van het feit dat ik tot geen enkele uitvoering van een manoeuvre of oefening verplicht ben indien ik mij daartoe niet in 
staat voelt.  

• Over een motorfiets te beschikken in goede technische conditie, in staat om op een veilige wijze het evenement te volgen. 

• Dat de kleding en beschermingsmiddelen voor het gebruik tijdens het evenement voldoende kwalitatief en in goede staat verkeren om 
op veilige wijze het evenement te volgen.  

• Het recht te erkennen van de organisatoren om ten alle 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. 

• Het oordeel van de organisatoren te beschouwen als bindend en niet voor betwisting vatbaar. Ondergetekende verbindt zich er tevens 
toe de onderrichtingen van de instructeur(s) ten alle tijde op te volgen met het oog op het optimaliseren van de veiligheid in het 
algemeen. 

• Geen recht te hebben op enige vorm van compensatie ten gevolge van uitsluiting van het evenement. 

• Ermee akkoord te gaan dat boetes en andere van overheidswege opgelegde sancties ten gevolge van overschrijding van de 
geluidslimieten op de deelnemer word verhaald.  

• 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 of derden kunnen worden verhaald. 

• Dat geen enkele gebeurtenis of meningsverschil aanleiding kan geven tot het indienen van een klacht jegens elke genodigde aanwezige, 
de organisatoren en/of instructeurs of aan derden. 

 

Ik ben er van bewust en aanvaard het feit dat VZW MOPED WARS geen enkele verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor het mogelijk 
verlies, diefstal of beschadiging van goederen – voertuigen en andere goederen - welke ik meebreng op dit evenement. 
 
Op elk evenement van VZW MOPED WARS is het Belgische recht van toepassing.  
 

HANDTEKENING (voorafgaand door ‘gelezen en goedgekeurd’) 


