
 

 

 
 

 

EXONERATIECLAUSULE 
Motorsport is gevaarlijk en kan serieuze verwondingen veroorzaken 
 
Ik begrijp dat motor, motorsport in het algemeen gevaarlijk is. Ik garandeer de Yamaha 
Tweetakt Club Nederland (Rooaring 70’s), genoemd YTCN, dat ik voldoende ervaring heb in het 
besturen van een motorfiets en ik begrijp de risico’s die deze sport met zich meebrengen. Ik 
neem uit eigen wil en vrije keus deel aan dit evenement:  

Ik ben mij bewust van de risico’s en de gevaren die aanwezig zijn en geassocieerd worden met en bij 

het rijden in groepen. Ik kies er zelf voor om deel te nemen aan dit evenement. Ik accepteer vrijwillig 
alle risico’s die er zijn voor, tijdens en na het evenement. Deze risico’s zijn inclusief, zonder 

uitzonderingen, psychische en mentale schade, pijn , emotionele stress, trauma, ziekte, sterfte, wel of 
niet veroorzaakt door nalatigheid of fouten van het YTCN, weigering of fouten van het materiaal, 

contact met andere deelnemers of objecten op het terrein, de effecten van het weer of andere 

omgevingsgebonden omstandigheden. Alle risico’s zijn door mij begrepen en geaccepteerd. Ik neem 

in acht dat ik zal betalen voor mijn eigen medische onkosten evenals in geval van schade door ziekte. 
 
Afstandsverklaring, afstand van claims en convenant om geen juridische stappen te nemen: 

Met het in acht nemen van de consequenties van het accepteren en deelnemen aan het evenement, 
doe ik ondergetekende afstand van alle rechten om voor mij en/of mijn medewerkers en/of 
metgezellen aan te klagen, de partijen: YTCN, de medewerkers van YTCN, partners van YTCN of 

vertegenwoordigers van YTCN. Welke kosten ik heb, heb gehad of zal hebben, kan ik niet verhalen 

op YTCN. Niets van de uit dit evenement voortkomende kosten kan ik verhalen op YTCN en/of haar 

partners, vertegenwoordigers en/of medewerkers. Mijn afstandsverklaring is inclusief en geldt zonder 
uitzonderingen en limiet op alle claims voor nalatigheid die ik zou hebben tegen YTCN, haar 

medewerkers en vertegenwoordigers, inclusief alle persoonlijke verwondingen, inclusief de sterfte en 

het vernielen en/of beschadigen van eigendommen, die direct of indirect voortkomen uit mijn 
deelname aan dit door het YTCN georganiseerde evenement. Ik accepteer voor mijzelf en mijn 

metgezellen afstand te doen van alle rechten, inclusief de kosten van advocaten en andere juridische 
zaken. YTCN en YTCN gerelateerde contacten en relaties zijn uitgesloten van alle claims en 

rechtszaken die aangespannen kunnen worden voor persoonlijk letsel en/of schade inclusief sterfte, 

schade aan goederen en derden. Direct of indirect veroorzaakt door mijn deelname aan dit motorsport 
gerelateerde evenement. 

 
Andere condities en overeenkomsten 

In overeenstemming met deze afstandsverklaring voor dit evenement, kan ik geen aanspraak maken 

op enige mondelinge of geschreven afspraken gemaakt door derden waar het gaat over de risico’s die 

gepaard gaan met motorsport.  
- Ik garandeer het YTCN dat ik deugdelijke beschermende kleding draag, met een 

goedgekeurde helm terwijl ik deel neem aan een evenement van het YTCN. 

- Ik ga akkoord met het gebruiken van mijn naam, foto of een gelijkenis van mij, gemaakt door 
het YTCN of haar personeel en/of relaties zonder mijn verdere goedkeuring.  

- Ik ben in goede gezondheid, zowel psychologisch als fysiek. Er is niets dat mij zou moeten 
weerhouden om deel te nemen aan dit evenement.  

- Ik erken en stem in met het inspecteren van de motor voor het herkennen en aanwijzen van 

te eventueel herstellen fouten volgens de algemene richtlijnen. 
- Indien ik schade veroorzaak aan het YTCN, ga ik akkoord met het vergoeden van de schade 

indien daarom gevraagd wordt. 



 

 

Deze afstandsverklaring is onderdeel van de Nederlandse wetgeving. Elke onenigheid voortkomende 

of in verband met dit afstand van verhaal zal voorgelegd worden en onder de bevoegdheid vallen van 

het verantwoordelijke gerechtshof in de Staat der Nederlanden.  
 

Hierbij ga ik ermee akkoord dat mijn naam en eventuele foto's, films of andere visuele reproducties 
van mezelf gemaakt door het YTCN of haar aangewezen partners tijdens dit evenement kan worden 

gebruikt door het YTCN in elke juridische wijze of vorm voor direct mailing van promotiemateriaal en 

diverse andere informatie brochures over de YTCN producten, alsmede online en print advertenties 

van de YTCN producten zonder verdere uitdrukkelijke toestemming van mijn kant.  

Ik ben uitdrukkelijk gewezen op het feit dat ik een dergelijke overeenkomst te allen tijde kan 

intrekken door middel van mededeling aan YTCN via e-mail naar info@rd350.nl , waarop elk verder 

gebruik van mijn persoonlijke gegevens wordt verboden. 

 
Als de YTCN zelf een evenement organiseert, zal de YTCN de verantwoordelijkheid overdragen aan 

derde (bijvoorbeeld de MON, SAM of verzekeringsmaatschappij). De YTCN organiseert geen races. De 

YTCN initieert rijders om deel te nemen aan evenementen. De aanmeldingen voor competitie 

georiënteerde evenementen via een website, brief of e-mail, zullen daarom door worden gestuurd 
naar de organisatoren van het desbetreffende evenement. De YTCN kan daarom op geen enkele 

manier verantwoordelijk en of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele calamiteiten of schade 

tijdens de bovengenoemde evenementen, voor zowel binnen als buitenland. Hiervoor werken we 

uitsluitend met andere organisaties die de evenementen mogelijk maken. Ook is restitutie van het 
inschrijfgeld niet mogelijk. 

 
Wanneer u zich (digitaal) inschrijft voor een evenement moet u tevens een "exoneratieclausule" 

invullen, deze zal uitdrukkelijk worden gevraagd bij het inschrijven of bij aanwezigheid en controle op 

het circuit en dient u deze clausule te overhandigen. Zonder exoneratieclausule wordt U geen toegang 
gegeven tot het circuit.. 
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