Vrijwaringsverklaring
(Exoneratieclausule)
1 januari 2016
1. Gevaarlijke sport
Motorsport is een gevaarlijke sport met een verhoogd risico op letsel- en zaakschade.
2. Aansprakelijkheid MON c.s. uitgesloten
Aansprakelijkheid van MON en de aangesloten verenigingen en haar leden, medewerkers en vrijwilligers (hierna: "MON
c.s.") voor schade als gevolg van (motorsport)ongevallen is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of bewuste
roekeloosheid. U zal MON c.s. niet voor deze schade aansprakelijk stellen.
3. Aansprakelijkheidsrisico MON c.s. niet verzekerbaar
De reden voor deze uitsluiting van aansprakelijkheid is dat het aansprakelijkheidsrisico van MON c.s. niet verzekerbaar is.
Indien MON c.s. succesvol aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, zou de georganiseerde beoefening van motorsport
en daarmee het voortbestaan van MON en de aangesloten verenigingen onmogelijk worden.
4. Beperkte dekking ongevallenverzekering
MON heeft wel een ongevallenverzekering afgesloten ten behoeve van haar startbewijshouders, maar dit is uitdrukkelijk
geen aansprakelijkheidsverzekering. De maximale dekking van de ongevallenverzekering is bovendien beperkt tot €
5.000,- bij overlijden en maximaal € 25.000,- bij blijvend letsel. U kunt zich tegen betaling bij laten verzekeren door het
sluiten van een aanvullende ongevallenverzekering ter verhoging van voornoemde maximale verzekerde somme. Indien u
een aanvullende ongevallenverzekering wenst af te sluiten, dan kunt u dat doen door een formulier in te vullen op de
MON-website (www.mon.nl/bijverzekeren).
5. Voorlichtingsfilm
Om u te wijzen op de risico’s waarmee motorsport gepaard gaat, heeft MON een voorlichtingsvideo laten maken. In deze
korte film wordt onder meer uitgelegd wat u kunt doen om letsel te voorkomen en wat uw verantwoordelijkheden en die
van MON zijn. Iedereen die een start- of trainingsbewijs aanvraagt, dient kennis te hebben genomen van de inhoud van de
video
De
mooie
en
mindere
kanten
van
motorcross,
die
is
te
raadplegen
via
www.mon.nl/sporten/motorcross/beeldmateriaal of uw club.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u zich richten tot het bondsbureau van MON via info@mon.nl of 0485-315080.
Verklaring
U verklaart dat u kennis hebt genomen van het voorgaande en zich bewust bent van:
1. de risico's van de beoefening van de motorsport;
2. de uitsluiting van de aansprakelijkheid van MON c.s.;
3. de onverzekerbaarheid van het aansprakelijkheidsrisico voor MON c.s.;
4. de beperkte dekking van de ongevallenverzekering van MON en de mogelijkheid tot het bijverzekeren tegen
betaling.
5. de inhoud van de voorlichtingsvideo.

Naam club: ___________________________________________________________________________________________
Naam aanvrager + MON-id (indien bekend):

Naam clubbestuurder:

__________________________________________________

________________________________________________

Handtekening: __________________________________
(wettelijk vertegenwoordiger bij minderjarige)

Handtekening: ________________________________

