VRIJWARINGSOVEREENKOMST Flanders Fields Chapter vzw hierna genoemd ORGANISATOR en: Hierna
genoemd DEELNEMER , werd overeengekomen wat volgt:
1.De DEELNEMER erkent uitdrukkelijk door ondertekening van onderhavige overeenkomst dat de deelname
aan het evenement genaamd : Nightride ,zijnde een niet-begeleide motorrit georganiseerd door
ORGANISATOR volledig op eigen verantwoordelijkheid geschiedt.
De DEELNEMER ontslaat de ORGANISATOR en vrijwaart hem van alle vorderingen van welkdanige aard ook en
elke gerechtelijke vervolging ingevolge de deelname aan het event, direct of indirect.
De DEELNEMER erkent dat hij/zij kennis heen gekregen van ORGANISATOR dat de zogenaamde Nightride
wordt verreden op de openbare weg en ORGANISATOR alsdusdanig geen enkele verplichting op zich heeft
genomen voor veiligheidsmaatregelen tijdens de duur van de rit.
ORGANISATOR zorgt enkel voor het uitstippelen van de Rit overeenkomstig de wettelijke bepalingen,
waarbij elke DEELNEMER zelf zal instaan voor zijn/haar eigen veiligheid tijdens deze rit, het verloop ervan en
erkent uitdrukkelijk zich te houden aan de normale veiligheidsvoorschriften en de wegcode.
2.De DEELNEMER erkent uitdrukkelijk dat bij een eventueel ongeval de DEELNEMER geen enkele vordering van
welkdanige aard ook zal stellen opzichtens ORGANISATOR, haar bestuurders of eenieder dewelke als
ORGANISATOR van de Rit of van het event zou worden aanzien.
De veiligheid van de eigendommen van de DEELNEMER wordt op geen enkele wijze door de ORGANISATOR
gegarandeerd en aldus dient de eigenaar zelf in te staan voor de veiligheid van zijn persoonlijke bezittingen.
De DEELNEMER erkent uitdrukkelijk af te zien van zulkdanige vordering en de nodige maatregelen te hebben
genomen teneinde ORGANISATOR te vrijwaren bij elk geschil dewelke desgevallend zou aanhangig gemaakt
worden lastens ORGANISATOR en een oorzaak zou vinden in de deelname aan de voornoemde Nightride,
hierin begrepen de kosten voor het voeren van verdediging en betaling van eventuele schadevergoedingen.
3.Door ondertekening van onderhavige overeenkomst geeft de DEELNEMER expliciet toestemming tot het
nemen van foto’s of filmen van hemzelf en zijn motors en geeft aan de ORGANISATOR het onvoorwaardelijke
recht zijn afbeelding en gelieerde rechten te gebruiken voor alle publicaties van commerciële of nietcommerciële aard zonder daarbij enige vergoeding van welkdanige aard ook verschuldigd te zijn.
4. De nietigheid van één der bepalingen, zal de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen niet aantasten,
noch de rechtsgeldigheid van de gehele overeenkomst.
5.Bij betwistingen zullen enkel de Rechtbank van Kortrijk bevoegd zijn.

Opgemaakt te op 17/09/2022 in evenveel exemplaren als er partijenzijn en waarvan elke partij erkent een
exemplaar te hebben ontvangen.

DEELNEMER
NAAM : ...........................................................................
Handtekening : .........................................................................................

