
 

 

Vrijwaringsbewijs/disclaimer Merida Dutch Cross Country 17 en 18 juni 2017 

 
□ Hierbij verklaren wij beiden kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene 
voorwaarden van MTB Xperience.  
 

□ Hierbij verklaren wij beiden dat we ons realiseren dat de organisatie en/of sponsoren niet aansprakelijk 
kunnen worden gesteld voor welke schade en/of letsel dan ook, zowel materieel als immaterieel, die is 
ontstaan door en tijdens de deelname aan dit evenement. Wij verklaren dan ook beiden dat wij volledig 
bewust zijn van de risico’s die deelname aan de Merida Cross Country met zich mee kan brengen. 

 
□ Hierbij verklaren wij beiden dat we geen bezwaar hebben tegen het publiceren en het commercieel 
gebruik van mediamateriaal door de organisatie. Tijdens het evenement wordt er gefotografeerd en 
gefilmd. De organisatie behoudt zich het recht voor om mediamateriaal door te verkopen aan derden. 
 
□ Hierbij verklaren wij beiden, door ondertekening van dit vrijwaringsbewijs dat onze deelname geheel 
op eigen risico is en dat we voldoende verzekerd zijn voor schade en letsel welke onverhoopt kan 
voortvloeien uit deelname aan dit evenement.  
 
□ Wij verklaren dat beide deelnemers akkoord gaan met het feit dat de organisatie en Mylaps Event 
Timing jullie persoonlijke gegevens voor een tijdsduur van 2 kalenderjaren bewaren. 
 
Vrijwaring 
Alle deelnemers zijn normale verkeersdeelnemers en hebben zich te houden aan het burgerlijk wetboek 
en de wegen- en verkeerswet 1994. Deelname geschiedt geheel op eigen risico! 
 
Voorts verklaren beide deelnemers met ondertekening van dit document dat beide deelnemers:  
 - tenminste 18 jaar zijn bij aanvang van dit evenement. 

- de algemene voorwaarden van MTB Xperience gelezen en akkoord bevonden hebben. Alleen al     

  het feit dat we ons hebben ingeschreven bevestigd dat we de volledige en onvoorwaardelijke  

  goedkeuring aan de algemene voorwaarden van MTB Xperience geven. Bij onduidelijkheden  

  in deze algemene voorwaarden is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om dit uiterlijk   

  bij de pre-race briefing aan te geven.  

- medisch in orde zijn om aan dit evenement deel te nemen. 

- zich volledig bewust zijn van de risico’s die buitensporten in een dergelijk evenement met zich  

  mee kan brengen. 

- zich ervan bewust zijn dat alle wegen en paden open staan voor al het overige verkeer. 

 
 
Ondertekening       Datum:   
 
        Plaats:  
 
Teamnaam  
 

Naam en handtekening teamlid 1     Naam en handtekening teamlid 2 


