
 

 

AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID 
 
Tegenovergesteld aan:  
 
EightyEight Motorsport B.V. 
Willem Barentszstraat 15 
7825 VZ EMMEN 
KVK-No: 84521058 
 
Start - nr.: _________ 
 

1. De deelnemers nemen op eigen risico deel aan het evenement. U draagt de enige burgerlijke 
en strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor alle schade veroorzaakt door u of het voertuig dat 
u gebruikt, tenzij anders overeengekomen in deze afstand van aansprakelijkheid. 

2. Door deelname aan het evenement verklaart de deelnemer afstand te doen van het doen 
gelden van claims van welke aard dan ook voor schade die in verband met het evenement 
mocht ontstaan, jegens EightyEight Motorsport B.V. en de eigenaar van het circuit en alle 
andere personen die betrokken zijn bij verbonden aan de organisatie van het evenement - 
evenals aan de plaatsvervangende agenten of plaatsvervangende agenten van alle 
bovengenoemde personen. 

3. Bovenstaande afstand van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die het gevolg is van 
letsel aan leven, lichaam of gezondheid die berust op opzet of grove nalatigheid, evenals voor 
andere schade die berust op opzet of grove nalatigheid van plicht door EightyEight Motorsport 
B.V. Dit geldt ook voor de wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende agenten en 
plaatsvervangende agenten van de groep personen die zijn vrijgesteld van aansprakelijkheid. 

4. Ten opzichte van de andere deelnemers en hun helpers, evenals ten opzichte van de 
eigenaren en houders van de andere voertuigen, ziet de deelnemer af van het doen gelden 
van claims van welke schade dan ook die ontstaan in verband met de trainings- en 
vergelijkingsritten. 

5. Bovenstaande afstand van aansprakelijkheid geldt niet voor schade als gevolg van schade 
aan leven, lichaam of gezondheid die is gebaseerd op een opzettelijk of onzorgvuldig 
plichtsverzuim door deze personen of voor andere schade die is gebaseerd op een 
opzettelijke of grove nalatige schending van taak van deze personen. Dit geldt ook voor de 
wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende agenten en plaatsvervangende agenten 
van de groep personen die zijn vrijgesteld van aansprakelijkheid. 

6. De afstand van aansprakelijkheid treedt in werking voor alle bij deelname aan het evenement 
betrokken partijen. Het is van toepassing op alle civielrechtelijke vorderingen, zowel 
contractueel als wettelijk. 

7. EightyEight Motorsport B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de toestand van het circuit 
en zijn faciliteiten. 

8. Stilzwijgende uitsluitingen van aansprakelijkheid blijven onaangetast door bovenstaande 
uitsluiting van aansprakelijkheid. Met mijn handtekening bevestig ik dat ik de afstand van 
aansprakelijkheid heb gelezen en aanvaard. 

 
Naam: ___________________________________________________________________________ 
 
Adres: ___________________________________________________________________________  
 
Plaats, datum  _____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening van de deelnemer ______________________________________________________ 


