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Autosport is niet zonder risico en reguliere verzekeringen zijn niet van toepassing op het circuit; 
iedere deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade aan de door haar/hem 
gehuurde auto, ook als de schade veroorzaakt wordt door een oorzaak die niet aan de deelnemer te 
wijten valt. Onder de schade is tevens begrepen motorische en versnellingsbak schade die 
veroorzaakte schade is door de deelnemer, dit ter beoordeling van JW Raceservice. De veroorzaakte
schade zal aan de deelnemer in rekening worden gebracht en dient uiterlijk binnen 30 dagen na 
factuurdatum voldaan te zijn. Doordat JW Raceservice alles in eigen beheer herstelt exclusief 
plaatwerk en spuiten van de wagen, is het maximale bedrag dat aan de deelnemer berekend zal 
worden 17500,00 ex BTW. De deelnemer c.q. bijrijder verklaart middels ondertekening van dit 
formulier zich bewust te zijn van het feit, dat rijden op en/of gebruiken maken van de diensten van 
het betreffende circuit, het betreden van de locatie zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede 
voor zijn haar goederen en/of goederen van derden (waaronder tevens schade toegebracht aan-
onderdelen van –het circuit, zoals wegdek, vangrails of bandenstapels), risico’s voor schade-
letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder inbegrepen-inhoudt. De deelnemer c.q. 
bijrijder aanvaardt deze risico’s uitdrukkelijk en neemt de mogelijke gevolgen nadrukkelijk voor 
haar/zijn rekening. JW Raceservice is op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor enigerlei 
geleden schade, materieel of immaterieel-letselschade daaronder begrepen-die de deelnemer c.q. 
bijrijder lijdt, tenzij deze schade te wijten is aan opzet, nalatigheid of grove schuld aan de zijde van 
JW Raceservice. Voor deelneming aan evenementen van of onder auspiciën van de KNAF heeft 
aanvullend te gelden: “De KNAF, haar sectiebesturen, haar organisatoren en haar medewerkers, 
promotors, medewerkers circuits, bestuursleden en officials aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer c.q. bijrijder in verband met deelneming aan 
training en/of races lijdt, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens de 
aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar in verband met deelneming aan de 
training(en) en/of race(s) geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder 
begrepen.” De deelnemer c.q. bijrijder verklaart zich te houden aan alle instructies, bepalingen, 
voorschriften van JW Raceservice of zijn medewerkers of het circuit en de organisatie zich het recht
voor de deelnemer c.q. bijrijder uit te sluiten voor deelneming, zonder restitutie van de kosten van 
huur, deelname en overige-tevens indirecte-kosten. JW Raceservice zal de gehuurde auto zoveel 
redelijkerwijs mogelijk in technisch goede staat en in overeenstemming met toepasselijke en 
geldende veiligheidseisen ter beschikking stellen , maar dit biedt geen garantie aan de deelnemer, 
dat de gebruikte auto geen technische mankementen kan vertonen. JW Raceservice aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor geleden schade-materieel of immaterieel, letselschade daaronder 
inbegrepen –als gevolg van eventuele gebreken aan de auto, tenzij er sprake is van opzet, 
nalatigheid of grove schuld aan de zijde van JW Raceservice. Het is verantwoordelijkheid van de 
deelnemer c.q. bijrijder om voldoende en geschikte beschermende middelen te hanteren,  zoals 
bijvoorbeeld-doch niet uitsluitend-brandwerende (onder)kleding, handschoenen, helm, gordels etc.
Daarnaast wordt de deelnemer c.q. bijrijder nadrukkelijk afgeraden deel te nemen indien deze last 
heeft van nek-rugklachten, zwanger is hartproblemen heeft of heeft gehad, een slechte conditie 
heeft of kortademig is. Het rijden onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol is te allen 
tijden verboden. Met ondertekening van deze vrijwaring gaat ondergetekende akkoord met 
bovenstaande (huur)voorwaarde en vrijwaring. De deelnemer verklaart tevens in het bezit van een 
geldig rijbewijs b of test/racelicentie. De deelnemer c.q. bijrijder die deze huurvoorwaarden niet 
voor akkoord ondertekent, wordt niet in staat gesteld de auto te huren en niet tot het circuit 
toegelaten.
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