
Vrijwaringsclausule kaartleesritten en toertochten

Door ondertekening van de handtekeningenlijst op de achterzijde van dit blad verklaart de equipe aan de

organisatoren van de genoemde ASVH rit:

a. dat de equipe bestaat uit een bestuurder, een navigator en dat er geen andere inzittende in de auto

aanwezig zijn dan die, welke op de achterzijde van dit blad zijn aangegeven.

b dat de equipe de organisatie van deze rit en de regionale en nationale rittensport organisaties

waarbij deze organisatie aangesloten is, zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten opzichte van 

derden, voortkomend uit deze rit;

c dat de equipe deze organsiatie niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade die de equipe lijdt

als gevolg van het deelnemen aan de rit;

d dat de equipe evenzo de personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van deze

rit, zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens derden en dat zij deze personen niet voor enige

schade als gevolg van het deelnemen aan de rit en voortkomende uit die rit aansprakelijk zal

stellen;

e dat de equipe zich akkoord verklaart met de reglementen zoals die tijdens deze rit van kracht zijn

en dat zij afziet van elk beroep op rechterlijke instanties die niet in deze reglementen zijn vermeld;

f dat het voertuig waarin aan de rit wordt deelgenomen, WA verzekerd is in de zin van het gestelde

in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en dat dit voertuig voldoet aan alle

door de wet gestelde eisen;

g dat de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs;

h dat de equipe zich zal houden aan de verkeersregels,

Naam: zie deelnemerslijst

Handtekening: zie ommezijde

Hellendoorn, (datum zie ommezijde )

Privacy verklaring Automobiel Sport Vereniging Hellendoorn

In het kader van deelname aan- c.q. betrokkenheid bij een door de ASVH georganiseerd evenement worden 

persoonlijke gegevens vastgelegd die van belang zijn voor het goed laten verlopen van dat evenement.

Deze gegevens zijn door de deelnemer verstrekt via een inschrijfformulier of zijn later opgevraagd en zijn 

derhalve bij hem/haar bekend.

De betreffende gegevens zijn mede bestemd voor het onderhouden van contacten; niet alleen per post, 

maar ook per e-mail of telefoon. Om de leden/deelnemers/prospect ook in de toekomst te kunnen benaderen 

worden de gegevens blijvend in de bestanden opgenomen totdat om verwijdering wordt gevraagd.

Van de door de ASVH georganiseerde ritten c.q. evenementen kunnen foto- of filmbeelden worden gemaakt

die bestemd zijn voor een beeldverslag of om deze ritten c.q. evenementen te promoten.

De ASVH gaat zorgvuldig met de vastgelegde gegevens om en gebruikt die voor de organisatie van de

rit. De gegevens worden verder niet aan derden beschikbaar gesteld.
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