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VERKLARING VAN VRIJWARING 

Uw persoonsgegevens worden niet bewaard of opgeslagen, enkel  

gebruikt voor controle en communicatie tijdens het evenement. 

 

KvK nr: 73 076 554 | BTW nr: NL 859 345 014 B01 | IBAN: NL54 KNAB 0257 982 655 NL 

Beste deelnemer aan dit race-evenement, 

Lees dit formulier zorgvuldig door, alvorens u deze vrijwaring 
ondertekend. Dit is een Verklaring van Vrijwaring hetgeen 
inhoudt dat u afstand doet van uw rechten richting KWH Racing 
BV, daaraan gelieerde ondernemingen, haar medewerkers en 
eventueel ingehuurde derden en (sub)organisator(en) van dit 
evenement, hierna verder benoemd als KWH Racing. 

1 Racen is een gevaarlijke activiteit! 
1.1 U verklaart zich ermee bekend dat deelname aan autosport-
activiteiten en het aanwezig zijn op en rond het circuit, de paddock en 
de pitlane een verhoogd risico geeft op schade. Door deelname of 
bezoek aan een van onze evenementen kan ernstige schade ontstaan 
aan uw bezittingen en/of uw persoon met (blijvende) invaliditeit of zelfs 
overlijden tot gevolg. U aanvaardt dit verhoogde risico en neemt dit 
uitdrukkelijk voor eigen rekening. 
1.2 Door ondertekening van dit formulier doet u afstand van uw 
recht om KWH Racing en de organisatie(s) waarmee KWH Racing 
samenwerkt tijdens dit evenement, waaronder maar niet uitsluitend 
partners, sponsoren en de exploitant van het circuit, aansprakelijk te 
stellen voor geleden schade van welke aard dan ook. 

2 Instructies, voorschriften en veiligheidsregels: 
2.1 Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat voor u duidelijk is 
wat er van u verwacht wordt tijdens het race-evenement. KWH Racing 
geeft voor de start van elk evenement duidelijke instructies aan alle 
aanwezigen, maar kan niet garanderen dat daarmee alle mogelijk 
voorkomende situaties behandeld zijn. U bent verplicht (extra) uitleg te 
vragen aan een van de medewerkers van KWH Racing indien u de 
instructies heeft gemist of u niet geheel duidelijk zijn. 
2.2 Indien u zelf rijdt of als passagier meerijdt in een voertuig (ook 
als dit uw eigen voertuig is) tijdens een evenement van KWH Racing, 
bent u verplicht om de voorgeschreven veiligheidskleding te dragen. De 
voorschriften verschillen per evenement, maar in elk geval is ALTIJD EEN 
HELM verplicht. Als u zelf geen helm bij u heeft, kunt u er een lenen van 
KWH Racing indien deze voorradig zijn. Indien u lange haren heeft, bent 
u verplicht deze weg te stoppen in uw kleding of onder uw helm. 
2.3 U bent tijdens het evenement te allen tijde verplicht 
aanwijzingen van medewerkers van KWH Racing of de organisatie op te 
volgen, ook als deze in strijd zijn met eerder gegeven instructies. 
2.4 Indien u bestuurder bent van een voertuig van KWH Racing 
tijdens een evenement, en u ziet, of heeft het gevoel dat er een 
technisch mankement is, bent u verplicht uw ronde in een rustig tempo, 
af te maken en direct naar de aangewezen pitbox of onderhoudsplaats 
te rijden. Indien dit niet meer (verantwoord) mogelijk is, brengt u het 
voertuig op een zo’n veilig mogelijke plaats naast de baan tot stilstand, 
verlaat het voertuig en wacht achter de vangrail of veiligheidsbarrière 
op assistentie. Indien u het voertuig niet naast het circuit tot stilstand 
kunt brengen blijft u in het voertuig en wacht u op assistentie. 
 

3 Gezondheidsrisico’s en uitsluiting deelname: 
3.1 Deelname aan een race-evenement is per definitie een 
(in)spannende bezigheid. U dient daarom in een goede gezondheid en 
conditie te verkeren. U bent zelf verantwoordelijk voor het inschatten 
of u fysiek en mentaal instaat bent om deel te nemen aan de activiteiten. 
Let u vooral op vermoeidheid (na de lunch) in de middag als u de 
ochtend al actief bent geweest met racen. 
3.2 U wordt in elk geval uitgesloten van deelname als coureur 
en/of bijrijder indien u nek- en of rugklachten heeft, zwanger bent, 

hartklachten heeft of in de afgelopen twee jaar heeft gehad, u een 
slechte conditie heeft of kortademig bent of dat u onder invloed bent 
van alcohol, drugs of medicijnen die uw rijvaardigheid en/of 
reactievermogen kunnen beïnvloeden. 

4 Schade aan voertuig en/of het circuit: 
4.1 Op het moment dat u zich bevindt op het terrein van het 
circuit of het evenement bent u zelf verantwoordelijk voor schade en/of 
verlies van uw eigendommen of schade die u veroorzaakt aan het circuit 
of bij derden. U verklaart ervan op de hoogte te zijn dat uw 
verzekeringsmaatschappij dekking van schade, die ontstaat tijdens het 
deelnemen aan raceactiviteiten, en/of het aanwezig zijn bij race-
evenementen, mogelijkerwijs, geheel of gedeeltelijk, heeft uitgesloten. 
4.2 Indien u deelneemt aan een raceactiviteit waarbij u zelf achter 
het stuur zit, al dan niet met een instructeur naast u, bent u volledig 
aansprakelijk voor schade aan het voertuig welke u bestuurd en voor 
eventuele schade die u toebrengt aan het circuit, ook als er 
gebeurtenissen of omstandigheden waren buiten uw schuld om die 
hebben geleid tot de schade. Hieronder valt onder andere, maar niet 
uitsluitend: gladheid op het circuit, een aanraking met een ander 
voertuig of een technisch mankement welke u heeft kunnen zien of 
voelen aankomen, zoals, maar niet uitsluitend het ‘faden’ van de 
remmen, versleten banden en/of het negeren van een 
waarschuwingssignaal. 
4.3 KWH Racing zet zich maximaal in om raceauto’s ter 
beschikking te stellen van hoge kwaliteit en vrij van schade. Controleert 
u desondanks altijd van tevoren of het voertuig welke u gehuurd heeft 
vrij is van schade en meldt het indien er onverhoopt toch een schade te 
zien is. Indien u schade heeft veroorzaakt aan een voertuig van KWH 
Racing, zal de schade volledig op u worden verhaald, met een minimum 
van € 150,00 en een maximum van de casco waarde van het voertuig. 
4.4 Het is bij veel evenementen mogelijk om het voertuig te 
verzekeren. De kosten hiervan, alsmede de hoogte van het eigen risico 
verschillen per evenement en per auto. Vraag hierna bij een van de 
medewerkers voordat u deelneemt aan evenement. 

5 Ondertekening: 
 

Naam:   _______________________ 

Adres:   _______________________ 

Postcode:  _______________________ 

Woonplaats:  _______________________ 

06-nummer:  _______________________ 

Telefoon ICE:  _______________________ 

E-mail:  _______________________ 

Geb. datum:  _______________________ 

Datum:  _______________________ 

 

Handtekening: 

 

 

☐ Ik ga niet akkoord met het plaatsen van beeldmateriaal op 

Socialmedia en/of de website van KWH Racing. 


