
VERKLARING EN VRIJWARING – Afstand van Verhaal 
 
 

 
Evenement op het gesloten circuit van …………………………… in ……………  
 
Verklaring van afstand van verhaal t:o:v. Karl Heinz Chandeck, hierna genoemd :‘TrackTime’,  door ondergetekende. 

 

 

De ondergetekende verklaart: 
 

Door het bijwonen van en deelnemen aan dit of enig andere evenement georganiseerd door 

TrackTime, 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 TrackTime 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 TrackTime als voor elke van de 

hieronder vermelde partijen welke mogelijks zijn betrokken, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij de organisatie van dit 

evenement: 

 

• TrackTime, zijn zaakvoerders, personeel, onderaannemers, consultants, vertegenwoordigers of hostessen 

• de instructeurs ( als passagier of bestuurder ) 

• elk bedrijf of organisatie verbonden aan dit evenement 

• de eigenaars, de uitbaters en personeel van het circuit 

• elke andere rijder/driver of passagier welke aan dit evenement deelneemt 

• elke genodigde aanwezig op het evenement 

 

Vrijwaring 
 

Ik verklaar mij akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden. Ik verbind mij ertoe TrackTime  en de hierboven 

opgesomde organisaties en personen te vrijwaren van elke 

vorm van schadeloosstelling ter compensatie van geleden schade en letsels voortvloeiend uit mijn deelname aan dit 

evenement, deze overeenkomst en de voorwaarden ervan. In het bijzonder vrijwaar ik de instructeur van elke vorm van 

schadeloosstelling indien deze betrokken raakt bij een ongeval met mijn wagen die hij op dat moment bestuurt of als er 

welke schade dan ook aan mijn voertuig ontstaat op het moment dat de instructeur in mijn voertuig aanwezig is. 

 

Ik verbind mij ertoe, ik ben akkoord met en ik aanvaard volgende richtlijnen : 

 

1. het op elk moment tijdens dit evenement volgen van de instructies en richtlijnen 

gegeven door de organisatoren, instructeurs en baancommissarissen ; deze laatsten 

hebben het recht en de mogelijkheid om mij uit te sluiten van het verdere verloop van dit 

evenement, mocht ik mij roekeloos en gevaarlijk gedragen met het door mij bestuurde 

voertuig op het circuit 

2. veiligheidsgordels – ik begrijp dat veiligheidsgordels ten allen tijde moeten worden 

gedragen door rijder en passagier 

3. racehelm – Ik begrijp dat een veiligheidshelm ten allen tijde moet worden gedragen doorrijder en passagier 

geschikt voor het voertuig waarmee ik deelneem aan dit evenement. 

Ik verklaar in eer en geweten niet te lijden aan hemofilie, ik geen geschiedenis heb van of lijd aan epilepsie, 

kleurenblindheid, of elke andere mogelijke ziekte welke er toe kan bijdragen dat ik beperkt zou kunnen zijn of zijn in 

het onderscheiden van kleuren en kleurenvlaggen. 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. Ik ben er van bewust en aanvaard het feit dat TrackTime 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. 

4. Ik begrijp en ga akkoord met het feit dat ik schade toegebracht aan het circuit en faciliteiten zal moeten vergoeden. 

 

Ondergetekende: 

Naam: 

Adres: 

Gegevens van de persoon te contacteren in geval van ongeval: 

Naam: 

Telefoon: 

 

Handtekening en Datum 


