
 

 

 

DockumerGranaet Rally 2020 

een initiatief van 

Lions Club Noord Oost Friesland, Lions Club Dokkum Bonifatius en Rotary Dokkum 

Vrijwaringsverklaring opgemaakt 15 februari  2020:  

De Deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan een regelmatigheidsrit zowel voor de Deelnemer als 
voor derden het risico meebrengt van zaakschade en personenschade (letselschade), gevolgschade daaronder 
begrepen. De Deelnemer neemt deze risico's uitdrukkelijk voor zijn eigen rekening. De Deelnemer heeft het 
reglement van dit evenement gelezen en verklaart de geldende bepalingen te zullen naleven en de geldende 
wettelijke voorschriften en/of door de bevoegde autoriteiten verstrekte voorschriften en aanwijzingen te zullen 
naleven.  

De organisatie, sponsoren, (bestuurs‐)leden van de DockumerGranaet Rally, Business rally events  en de 

serviceclubs Lions Club Noord Oost Friesland, Lions Club Dokkum Bonifatius en Rotary Dokkum, aanvaarden 
geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook – ongeacht waaruit die schade bestaat en hoe die is 
ontstaan ‐ die een Deelnemer in verband met deelname aan de DockumerGranaet Rallylijdt dan wel aan derden 

of andere Deelnemers veroorzaakt. De Deelnemer verklaart dat hij de organisatie en de sponsoren niet 
aansprakelijk zal stellen of houden en hen zal vrijwaren voor enige door hem geleden schade, materieel of 
immaterieel, letselschade hieronder begrepen.  

Bovendien verklaart de deelnemer dat tijdens de DockumerGranaet Rally het motorrijtuig waarmee aan een 
evenement wordt deelgenomen tenminste tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is conform 
de vereisten zoals vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) en dat de voor deze 
verzekering berekende premie tijdig is betaald.  
Het is de Deelnemer bekend dat assuradeuren deelname aan regelmatigheidsritten mogelijk uit kunnen sluiten 

dan wel aanvullende of speciale voorwaarden eisen, maar dat de deelnemer, indien dit voor hem of haar van 

toepassing is, tevens verklaart hiervoor een aanvullende secundaire verzekering te hebben afgesloten die de Wet 

Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) ook tijdens de DockumerGranaet Rally volledig dekt, dan wel dat aan 

de aanvullende of speciale voorwaarden is voldaan. 

Indien het motorrijtuig in Nederland is geregistreerd dient deze, indien van toepassing, over een geldige 
Apk‐keuring te beschikken, of een daarmee gelijk te stellen keuring als het motorrijtuig in het buitenland is 

geregistreerd en voorts dat degene die het Deelnemend voertuig bestuurt beschikt over een in Nederland geldig 
rijbewijs.  

Tevens verklaart de Deelnemer lichamelijk en geestelijk gezond te zijn om aan de DockumerGranaet Rally deel te 
nemen en dat deze bekwaam is om dit te doen. De Deelnemer erkent de aard van de DockumerGranaet Rallyen 
het mogelijke risico, inherent aan een gemotoriseerde sport, en verklaart dit risico te accepteren.  

Tot slot verklaart de Deelnemer Algemeen Reglement en het Bijzonder Reglement van de DockumerGranaet 
Rallyte zullen naleven alsmede dat de bestuurder tenminste 18 jaar is en over een geldig rijbewijs beschikt en dat 
er tijdens de DockumerGranaet Rallyniet gewisseld wordt tussen de bestuurder en de co-piloot van de Equipe 
indien zij niet beide over een geldig rijbewijs beschikken en/of niet beide voldoen aan de eisen die de verzekeraar 
van het Deelnemende voertuig aan het besturen van het voertuig stelt.  

Naam/Handtekening     Equipenummer  

Bestuurder      Co-piloot 



 

 

ReglementDockumerGranaet Rally 2020 

1. Deelnemers aan de DockumerGranaet Rally zijn zelf verantwoordelijk voor de verzekering van de auto en 
hun goederen waarmee ze deelnemen aan de rally. Deelnemers zijn eveneens zelf verantwoordelijk voor 
een inzittendenverzekering en een persoonlijke WA-verzekering. 

2. De organisatie van de DockumerGranaet Rally kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld 

voor eventuele schade aan de auto en/of eventuele persoonlijke bezittingen van de deelnemers en/of 

letselschade. 

3. Deelnemers dienen zich vanzelfsprekend te houden aan de ter plaatse geldende verkeersregels, 

waaronder de maximumsnelheden. Eventuele overtredingen zijn voor eigen risico. 

4. Het inschrijfgeld voorziet in een startbewijs met alle bijbehorende toebehoren aan de DockumerGranaet 

Rally zoals een routeboek. Tevens zijn inbegrepen, ontbijt, lunch en een buffet.  Overige consumpties bij 

het eindpunt dienen persoonlijk afgerekend te worden. 

5. Bij annulering zal de organisatie beslissen over een eventuele restitutie. 

6. De organisatie van de DockumerGranaet Rally behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of 

te diskwalificeren in geval van onveilig en/of onverantwoordelijk (weg)gedrag.De organisatie heeft het 

recht een inschrijving, zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

7. De DockumerGranaet Rally is een initiatief van de serviceclubs; Lions Club Noord Oost Friesland, Lions 

Club Dokkum Bonifatius en Rotary Dokkum. Een belangrijk deel van de opbrengsten van de inschrijf- en 

sponsorgelden worden, na aftrek van de organisatiekosten, geschonken aan een door de eerder 

genoemde serviceclubs vooraf bepaald goed doel. 

8. De uitslag van de jury van de DockumerGranaet Rally is bindend en daarover kan achteraf niet worden 

gecorrespondeerd. 

9. Een vrijwaringsclausule is bij inschrijving opgenomen in het opgave formulier en bij de opgave is 

verklaard dat men akkoord gaat met de inhoud. Deze verklaring dient tijdens de afgifte van het routeboek 

te worden ondertekend. 

10. Telefoonnummers bij noodgevallen 

Arjen Kingma  06-53430161       

 Renze de Graaf  06-46054850             

Jan Winters   06-15837643 

11. Een uitgebreid reglement behoort tot de mogelijkheden en wordt aan u kenbaar gemaakt via het          

routeboek. 

12. Bij deelname aan de DockumerGranaet Rally geven alle deelnemers goedkeuring om mogelijk 

 gefotografeerd en/of gefilmd te worden en verlenen hierbij toestemming aan de organisatie van de rally

 en/of een fotograaf die op verzoek van de organisatie foto/films maakt, om deze beelden te gebruiken

 voor promotionele doeleinden. Tevens geeft men toestemming op opgenomen te worden in de 

 deelnemerslijst. 

13. In alle gevallen waarin deze voorwaarden en het uitgebreide reglement in het routeboek niet voorziet, 

beslist de organisatie van de DockumerGranaet Rally . Deelnemers zijn gehouden ten allen tijde de 

aanwijzingen van de organisatie op te volgen. 

 

 


