
Eigen Risico verklaring: 

  
Ik vrijwaar, als vertegenwoordiger van bovenvermelde rijder, volledig het management van Chrono 
Karting, Kart Service Brabant en van de circuits, haar medewerkers en sponsors, bestuurders van 
voertuigen, officials, onder steunend personeel, vertegenwoordigers en elk ander persoon die bij de 
organisatie en uitvoering van onze deelname betrokken is, van iedere aansprakelijkheid en alle soorten 
van claims met betrekking tot schade, verlies, onkosten, verwondingen of overlijden die kunnen 
voortkomen uit de voorbereiding of onze passieve of actieve deelname aan de activiteiten. Wij zijn ons 
ervan bewust dat een en ander inhoudt dat deelname volledig voor onze eigen rekening en risico 
geschiedt. 
 
Ik verklaar, als vertegenwoordiger van bovenvermelde rijder, dat de coureur in goede gezondheid 
verkeert, het gezichtsvermogen (met of zonder hulpmiddelen) ruim voldoende is voor deelname aan 
gewoon verkeer op de openbare weg, dat geen van ons lijdt aan epilepsie of hemofilie of welke andere 
aandoening of handicap dan ook die tijdens deelname gevaar voor onszelf, de andere deelnemers of 
welke andere betrokkene dan ook kan opleveren. Als tussen het moment van inschrijving voor 
deelname en feitelijke deelname of tijdens deelname een verandering in de gezondheidstoestand 
optreedt van één van ons, zullen wij het management daar ter stond van op de hoogte brengen. Ik 
verklaar dat alleen wij verantwoordelijk zijn en zullen zijn voor de beslissing of onze fysieke en mentale 
gesteldheid ons in staat stelt tot deelname. 
 
Ik verklaar, als vertegenwoordiger van bovenvermelde rijder, dat alleen wij verantwoordelijk zijn en 
zullen zijn voor de beslissing om te rijden of niet (meer) te rijden op welk moment dan ook, onder 
voorbehoud van de bevoegdheid van de Kart Service Brabant om ons onder omstandigheden, van 
verhuren uit te sluiten. 
 
Kart Service Brabant kan een rijder bij onfatsoenlijk en/of onsportief (rij) gedrag, of één van de leden 
van het team, begeleider(s), monteur(s), of indien minderjarig de ouders/verzorgers van de rijder 
weigeren.  

Het negatief uitlaten en/of beschadigen van Kart Service Brabant en/of haar leden op Social Media kan 
leiden tot een geldboete. Schade aan de huurkart is voor eigen rekening op nacalculatie. 

Ik ben mij bewust van de privacy policy zoals men deze kunt teruglezen op de website van Kart Service 
Brabant. Ik heb de instructie manual gelezen en ben mij bewust van de regels. 

Schade is op nacalculatie volgens recente prijslijst KSB. 
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