
 

VRIJWARINGSCLAUSULE CIRCUIT & PADDOCK 

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 

Rijbewijsnummer 

Handtekening:  


