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VRIJWARINGSCLAUSULE CIRCUIT & PADDOCK
The English text can be found below.
Door ondertekening van dit formulier verklaart deelnemer, dat hij/zij de aanwijzingen, voorwaarden en
beslissingen van de organisator Universae BV, handelend onder de naam 402Automotive.com (vanaf
nu 402 genoemd) accepteert en zal opvolgen. Tevens verklaart ondergetekende alle
veiligheidsreglementen te hebben gelezen en begrepen.
Ondergetekende verklaart 402 en de aan haar gelieerde partijen en haar bestuursleden en
medewerkers te zullen vrijwaren voor alle schadeclaims van welke aard dan ook. Hieronder vallen
nadrukkelijk ook claims van derden die, direct of indirect, voortvloeien uit enig doen of nalaten van
ondergetekende.
Ondergetekende verklaart ermee bekend te zijn dat deelname aan trainingen en/of races en/of
demonstraties dan wel andere activiteiten op de baan risico’s van schade inhoudt voor voertuigen,
terrein, gebouwen of personen of (eigen) letselschade.
Ondergetekende neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar eigen rekening. 402 en de aan haar
gelieerde partijen en haar/hun bestuursleden en medewerkers zullen niet aansprakelijk worden
gehouden voor enige schade die ondergetekende en/of zijn/haar passagier(s) en/of derden lijdt/lijden.
Letsel- en immateriële schade daaronder in begrepen.
Ondergetekende verklaart dat hij/zij ermee bekend is dat het verboden is om onder de invloed van
drank, drugs of reactievermogen beïnvloedende medicijnen deel te nemen aan activiteiten.
Door ondertekening van dit formulier verklaart de deelnemer/-neemster, die geen eigenaar/eigenares
is van de bij training/race gebruikte auto, dat het hem/haar is toegestaan van deze auto gebruik te
maken en daarvoor alle mogelijke gevolgen, als betrof het een eigenaar/deelnemer, te aanvaarden.
Voor zover de organisatie aansprakelijk gesteld wordt door de evenementenlocatie voor schade van
welke aard dan ook, zal de organisatie deze schade zonder gerechtelijke tussenkomst op de dag zelf
onmiddellijk verhalen op de deelnemer die deze schade heeft veroorzaakt. Dit betekent direct
afrekenen (contant of per pin) van het schadebedrag. Deze wordt vastgesteld op basis van een
schouw van een medewerker van 402 en/of de locatie. Blijkt achteraf de schade lager te zijn, dan zal
dit terugbetaald worden via de bank.
Houdt deelnemer zich niet aan de regels, niet alleen op het circuit, maar ook op de paddocks (zoals
het stapvoets rijden op de paddock), dan is het mogelijk uitgesloten te worden van verdere deelname
aan door 402 georganiseerde activiteiten.

Naam Deelnemer/Deelneemster
Adres
Postcode/Woonplaats
Legitimatie ID of Rijbewijs
Handtekening:
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INDEMNITY CLAUSE - CIRCUIT & PADDOCK
Upon signature of this form, the participant declares that he/she accepts and shall abide by the
instructions, conditions and decisions of the organiser, Universae BV, trading under the name of
402Automotive.com (hereafter: 402). The undersigned also declares that he/she has read and
understood all of the safety regulations.
The undersigned moreover declares that he/she shall indemnify 402 and its affiliated parties, its board
members and its employees against any and all claims for compensation of whatever nature. This
expressly includes any third-party claims that may arise directly indirectly as a result of any act or
omission on the part of the undersigned.
The undersigned also acknowledges that participation in training sessions and/or races and/or
demonstrations or other activities on the course entails risks of damage to vehicles, grounds, buildings
or persons or (personal) injury.
The undersigned expressly accepts liability with respect to such risks. Neither 402 nor its affiliated
parties nor its/their board members and employees shall be held liable with respect to any loss or
damage incurred by the undersigned and/or his/her passenger(s) and/or third parties. This includes
injury and non-material damage.
The undersigned also declares that he/she is aware that it is prohibited to participate in activities when
under the influence of alcohol, drugs or medications that affect their ability to respond.
By signing this form, any participant who is not the proprietor of the vehicle used in the training/race
declares that he/she has permission to use the said vehicle and accepts all possible consequences as
though he/she were the owner/participant.
Should the organisation be deemed liable by the events venue for losses of any kind, the organisation
shall recover such losses forthwith from the participant(s) who caused the damage, on the same day
and without judicial intervention. This means: immediate payment for the damage (by cash or debit
card). The damage will be assessed on the basis of a site inspection by an employee of 402 and/or
the venue. Should the estimated loss turn out to be less, the balance will be refunded by bank
transfer.
Where a participant fails to abide by the rules, not only on the circuit but also on the paddocks (such
as riding at walking pace on the paddock), he/she may be excluded from further participation in
activities organised by 402.

Participant’s name
Address
Postal code/ place of residence
ID card or driving licence no.
Signature:

