
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Aansprakelijkheidsverklaring deelname BromfieTTs zondag 4 juli 2021, TT Circuit Assen 
 
De deelnemer verklaart door ondertekening van deze verklaring op geen enkele wijze de organisatie 
verantwoordelijk te stellen, een gerechtelijke procedure te zullen aanspannen dan wel een claim te 
leggen als gevolg van door hem/ haar geleden schade, materiële en/ of persoonlijk letselschade 
daaronder begrepen. 
  
Onder ‘de organisatie’ wordt verstaan: 
 

• MC Assen & Omstreken, LDP Int. BV, Klassik Motorsport e.V., het TT Circuit Assen en hun 
medewerkers; 

• Directe medewerk(st)ers, instructeurs en assistenten, voor zover zij handelen in naam van en 
onder verantwoordelijkheid van MC A&O en LDP Int.BV., hetzij op tijdelijke, hetzij op 
permanente basis;  

• Officiële instanties en andere hier niet met name genoemde personen die aan de organisatie 
van het evenement verbonden zijn of kunnen worden gebracht.  

  
De deelnemer/deelneemster doet onder eigen verantwoordelijkheid mee aan dit evenement. Hij/zij 
draagt zelf de civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor alle door hem/ haar veroorzaakte 
schades, inclusief schade aan eigen auto, brommer of circuit. 
  
De organisator behoudt zich het recht voor alle noodzakelijke wijzigingen in het programma aan te 
brengen als gevolg van farce majeur, uit veiligheidsoverwegingen of ten gevolge van eisen van 
overheidsinstanties; zij behoudt zich tevens het recht om een circuitsessie af te gelasten als gevolg 
van bijzondere omstandigheden, zonder dat zij verplicht is om te betalen voor enige schade die dit tot 
gevolg heeft. 
 
Als rijder tekent u ook namens uw eventuele passagier de vrijwaringsclausule. Deelnemer geeft 
toestemming dat er gefotografeerd wordt en dat de foto’s mogen worden gebruikt op de social-media 
kanalen van Bromfiets en het evenement, de foto’s kunnen worden gebruikt voor promotionele 
doeleinden voor een volgende editie.  
 
Naam deelnemer (rijder):                                                                            
 
Merk en type en kleur bromfiets: 
 
Adres, straat & huisnummer (rijder): 
                                                                                        
Adres, woonplaats &postcode (rijder):                                                                                        
 
 
Telefoonnummer in geval van nood (thuisblijver):                                                                                    
 
Plaats,  ………….  ……………………………….    2021 
 
Handtekening deelnemer:  
 
Naam ouder/voogd minderjarige deelnemer:  
 
Handtekening ouder/voogd bij minderjarige deelnemers: 
 
Ondergetekende(n) verklaren bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.  
 


