
 
 
              
VERKLARING GK4 KART SERIES VRIJ RIJDEN SEIZOEN 2017    

 

Vertegenwoordiger 
Voor & Achternaam :        M/V 
Adres   : 
Postcode  : 
Telefoonnummer : 
Geboortedatum  : 
 
Deelnemer 
Voor & Achternaam :        M/V 
Adres   : 
Postcode  : 
Geboortedatum  : 
 

Vrij rijden tijdens pauzes GK4 wedstrijddagen 
Tijdens de GK4 wedstrijddagen op zondagen stelt de GK4 organisatie, bestaande uit AKRT vzw en 
Cpoint Racewear, gedurende de twee op het tijdschema bepaalde pauzes, belangeloos de 
betreffende kartbaan ter beschikking aan wettige vertegenwoordigers/begeleiders (nader individueel te 
noemen als Vertegenwoordiger) met kinderen, die de minimum leeftijd van 7 jaren zoals beschreven in 
artikel 4 onder 1 van het Wedstrijdreglement GK4 nog niet hebben bereikt (nader individueel te 
noemen als Deelnemer), voor gebruik van de kartbaan of een aangewezen deel ervan, ten behoeve 
van vrij rijden zonder wedstrijdelement, met karts voorzien van een van de twee typen motoren, Honda 
Cadet en Robin (viertakt motoren). 
De GK4 organisatie stelt uitsluitend de kartbaan ter beschikking en is niet betrokken bij de organisatie 
van dit vrij rijden en onthoudt zich van elke aansprakelijkheid die dit vrij rijden in enige vorm met zich 
brengt.  
De aansprakelijkheid en organisatie berusten volledig bij de wettige vertegenwoordigers/begeleiders, 
Vertegenwoordigers van de bij het vrij rijden betrokken kinderen, Deelnemers. 
Vertegenwoordigers verklaren zich hiervan bewust te zijn en hiermee akkoord te zijn, door 
ondertekening van dit formulier. 
 
Het vrij rijden is onder toepasselijkheid van de door de organisatie alwaar de GK4 races van dat 
weekeinde worden verreden gehanteerde reglementen en gedragsregels, welke eveneens door 
Vertegenwoordiger/Deelnemer dienen te worden nageleefd. 
 
Aansprakelijkheid en schade 
1. Aansprakelijkheid; Vertegenwoordiger vrijwaart via ondertekening van dit formulier genoemde 
organisatie van de GK4 Kart Series van iedere vorm van aansprakelijkheid die deelname aan het vrij 
rijden met zich mee brengt.  
Deelname aan snelheidssporten gaat gepaard met een aantal risico's, waaronder dat van ongevallen, 
in combinatie met aansprakelijkheid. Als je deelneemt aan het vrij rijden ben je je hiervan bewust. 
2. Verzekering; Iedere Vertegenwoordiger voorziet zelf in een vorm van toepasselijke verzekering. 
Ook hier vrijwaart de Vertegenwoordiger de organisatie van de GK4 Kart Series van  iedere vorm van 
aansprakelijkheid. 
AKRT vzw en C.Point Racewear adviseren Vertegenwoordiger een voldoende dekking biedende 
ongevallenverzekering en/of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die eventuele schade van 
Vertegenwoordiger/Deelnemer en/of derden vergoedt. 
 
Vertegenwoordiger verklaart zich ervan bewust te zijn dat deelname aan karting risico’s en kans op 
schade met zich meebrengt. Vertegenwoordiger verklaart dat Deelnemer in een zodanige staat van 
gezondheid verkeert, dat hij in staat is om aan het vrij rijden deel te nemen. 
AKRT vzw en C.Point Racewear, alsmede de door haar bij de uitvoering van de GK4 wedstrijddag 
ingeschakelde personen, zijn nimmer aansprakelijk voor schade van Vertegenwoordiger/Deelnemer, 
of schade van derden, hoe ook, welke is ontstaan door deelname aan het vrij rijden. 
 



 
 
Vertegenwoordiger vrijwaart AKRT vzw en C.Point Racewear voor aanspraken van derden wegens 
schade, hoe ook, die zij hebben opgelopen als gevolg van de deelname aan het vrij rijden door 
Vertegenwoordiger/Deelnemer.  
 
Ondertekening 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van bovenvermelde 
voorwaarden. 
Dit formulier dient ondertekend te worden door degene die het ouderlijke gezag of de voogdij over 
Vertegenwoordiger heeft. 
 
Datum : 
Plaats : 
 
 
Handtekening Vertegenwoordiger:  Naam ouder/voogd: 
      Handtekening: 
 
 
_______________________   _____________________________ 


