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Let op: lees dit formulier zorgvuldig. Dit is een verklaring waarbij u afstand doet 
van uw rechten indien u schade ondervindt. Door ondertekening verklaart u af-
stand te doen van uw rechten jegens Race Planet Amsterdam, Race Planet Delft, 
Race Planet Zandvoort en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: “BRP”), 
waaronder begrepen de door BRP ingeschakelde derden en aanvaardt u dit.

1.  Racen, circuit rijden en karten zijn zeer gevaarlijke activiteiten!
1.1.  U verklaart ermee bekend te zijn dat deelname aan de activiteiten van BRP 
en het betreden van de locatie van deze activiteiten een verhoogd risico geven op 
schade. Bij deelname of bezoek aan een activiteit kan schade ontstaan door bi-
jvoorbeeld stuurfouten, aanrijdingen, afsnijden of door onzorgvuldig handelen of 
nalaten van (mede)deelnemers. Er is een verhoogd risico op schade, waaronder 
ernstige schade, zoals lichamelijk letsel of schade ten gevolge van overlijden. U 
aanvaardt dit verhoogde risico en neemt dit risico uitdrukkelijk voor uw rekening.

1.2.  Door ondertekening van dit formulier doet u afstand van uw recht om een 
vordering in te stellen tegen BRP, haar medewerkers, instructeurs, directie en de 
derden die BRP bij haar activiteiten inschakelt, zoals o.a. Exploitatie Circuit Park 
Zandvoort B.V. en Bridgestone Europe NV/SA, indien u schade ondervindt. Uw 
verklaring van afstand van recht ziet op schade van welke aard dan ook, waar-
onder letsel of schade ten gevolge van overlijden, die als gevolg van deelname 
aan, bezoek aan een activiteit van BRP of als gevolg van het gebruikmaken van 
faciliteiten of diensten van BRP of door BRP ingeschakelde derden, kunnen ont-
staan.

2.  Instructies, voorschriften en veiligheidsregels
2.1.  Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u een uitleg of instructie krijgt, u 
oplet tijdens de uitleg en voorschriften, waaronder veiligheids- en huisregels, na-
leeft. U bent verplicht uitleg te vragen indien deze niet gegeven wordt, u de uitleg 
mist of niet begrijpt. De medewerkers van BRP zijn ter ondersteuning aanwezig 
maar dit biedt geen garantie dat calamiteiten of ongevallen kunnen worden 
voorkomen. U dient de baan, (parkeer)terreinen en andere deelnemers goed in 
de gaten te houden.

2.2.  U bent verplicht om de aangewezen veiligheidskleding, waaronder een 
helm, te dragen. Lang haar moet worden weggestopt onder de helm. De helm 
moet goed passen en vastzitten voordat u aan de activiteiten begint. Het is uw 
eigen verantwoordelijkheid dat dit ook gebeurt.

2.3.  U verklaart ermee bekend te zijn dat een uitleg, instructie of voorschriften 
geen garantie geven dat calamiteiten en schades, materieel en/of immaterieel, 
letselschade daaronder begrepen, worden voorkomen. Met ondertekening van 
dit formulier vrijwaart u BRP en door haar ingeschakelde derden voor enige 
schade die kan ontstaan.

3.  Voertuigen en deelname met eigen voertuig
3.1.  Indien u met uw eigen voertuig deelneemt aan een activiteit van BRP dan 
bent u zelf verantwoordelijk voor de (technische) staat, onderhoud, capaciteiten 
en de wijze van besturen van uw voertuig. Deelname met uw eigen voertuig is 
geheel voor eigen risico.

3.2.  Ten aanzien van voertuigen die BRP gebruikt bij haar evenement zal BRP 
alles in het werk stellen om te voldoen aan verplichte keuringen, brandveiligheid, 
vergunningen, technische onderhoud, enz. U realiseert zich dat er onderdelen, 
zoals een wiel of stuur, kunnen afbreken, de rem kan weigeren, de motor/ben-
zinetank/ leidingen/benzine/oliën in brand kunnen komen te staan met alle 
gevolgen van dien. BRP kan niet garanderen dat de gebruikte voertuigen vrij van 
mankementen zijn.  U realiseert zich het voornoemde en aanvaardt dit risico.

3.3. Door ondertekening van dit formulier doet u afstand van uw recht om een 
vordering in te stellen tegen BRP, haar medewerkers, instructeurs, directie en de 
door haar ingeschakelde derden, indien u enige schade ondervindt van welke 
aard dan ook, waaronder begrepen letsel of schade ten gevolge van overlijden, 
die ontstaat als gevolg van het gebruik van een voertuig bij een activiteit en/of 
indien u met uw eigen voertuig deelneemt of als uw voertuig wordt bestuurd door 
een medewerker/instructeur van BRP of indien u een aanrijding krijgt met een 
ander voertuig op het circuit, de baan, het parcours en/of de daarbij behorende 
(parkeer)terreinen.

4.  Gezondheidsrisico’s bij deelname
De activiteiten van BRP zijn inspannende bezigheden. U dient daarom in een 
goede conditie te zijn. Deelname is niet toegestaan indien u last heeft van nek- of 

VERKLARING VAN VRIJWARING (AFSTAND VAN RECHT)
rugklachten, zwanger bent, hartproblemen heeft of hebt gehad, u een slechte con-
ditie heeft, kortademig bent, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol 
bent of geestelijke en/of lichamelijke gebreken of -klachten heeft. Het is uw eigen 
verantwoordelijkheid te beoordelen of u wel of niet kunt deelnemen. U kunt BRP 
hier op geen enkele manier voor aansprakelijk stellen. 

5.  Schade aan eigendommen of derden en eigen risico
5.1.  Bij roekeloos rijden, botsen, afsnijden, tegen de baanafzetting oprijden, 
vernielingen aanbrengen, e.d. kan de tegenpartij, BRP of derden, waaronder 
andere deelnemers, u aansprakelijk stellen voor alle geleden schade. BRP draa-
gt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade en/of letsel toegebracht door 
andere deelnemers.

5.2.  U bent verplicht om alle instructies, aanwijzingen, voorschriften bij het deel-
nemen aan activiteiten na te leven. Indien u zich hieraan niet houdt, dan heeft BRP 
het recht om u uit te sluiten van deelname, zonder restitutie van deelnamekosten en 
u aansprakelijk te stellen voor eventuele schade. Indien u zich niet heeft gehouden 
aan de instructies en voorschriften dan dient u schade aan personen of zaken te 
vergoeden die door uw toedoen op en/of rondom de locatie van de activiteiten 
van BRP zijn ontstaan. U vrijwaart BRP voor aanspraken van personen die via u 
activiteiten van BRP bezoeken. 

5.3.  Indien u schade heeft veroorzaakt aan voertuigen van BRP terwijl alle instruc-
ties goed opgevolgd zijn, u niet roekeloos heeft gereden/gedrag heeft vertoond, 
dan zal BRP u niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade maar bent u bij het 
ontstaan van schade bij activiteiten op het circuit Zandvoort wél een eigen risico 
verschuldigd van € 250,-.

6.  Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden van BRP zijn van toepassing op de overeenkomst 
en worden meegezonden. U treft deze ook aan op www.raceplanet.nl onder 
algemene voorwaarden en worden, op verzoek (kosteloos) toegezonden. U ver-
klaart de inhoud van de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en gaat 
hiermee akkoord. Deze vrijwaring heeft ten aanzien van de aansprakelijkheid 
steeds voorrang boven de inhoud van de Algemene Voorwaarden. 

7.  Verklaring geldig rijbewijs B (niet van toepassing bij karten)
U verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B en dat uw rijbevoegdheid 
niet is ontnomen of is ontzegd.

De Nederlandse tekst van de vrijwaring is steeds bepalend voor de uitleg ervan.
- Als u dit formulier niet begrijpt, bent u verplicht dit voor aanvang van de activiteiten  
  te melden.
- If you don’t understand this form, you must report this prior to the start of the activities.
- Si vous ne comprenez pas cette forme, vous devez rapporter ceci avant les activités.
- Si usted no entiende esta forma, usted debe divulgar esto antes de las actividades.
- Wenn Sie dieses Formular nicht verstehen, müssen Sie dies vor Beginn der Akti-
  vitäten melden.

Naam: _______________________________________________________________

Adres: _______________________________________________________________

Postcode: _______________ Woonplaats: _________________________________

Telefoon: _____________________________________________________________

Emailadres: ___________________________________________________________

Geboortedatum: ______________________________________________________

Plaats en afgiftedatum rijbewijs: __________________________________________

Datum deelname: ______________________________________________________

Naam begeleider: _____________________________________________________

Telefoon begeleider: ___________________________________________________

Handtekening: ________________________________________________________


