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Verklaring Deelnemers aan Circuit rijden tijdens de Battle of the 
Nations op het Circuit van Drenthe

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het  
navolgende en akkoord te gaan met de hierna genoemde voorwaarden; 

TT CIRCUIT ASSEN organiseert dit evenement met in achtname van 
alle mogelijke veiligheidsmaatregelen. Ook deelnemers hebben 
een verantwoordelijkheid om deze activiteit veilig en op juiste wijze 
te laten verlopen. Dit houdt in dat u zich aan de door of namens TT 
CIRCUIT ASSEN gestelde regels dient te houden. Uw motor dient te 
voldoen aan de door TT CIRCUIT ASSEN gestelderegels met betrekking 
tot technische staat en geluidsproductie. U bent verplicht kleding, 
schoeisel, handschoenen en helmen te gebruiken die aan de daartoe 
gestelde eisenvoldoen. TT CIRCUIT ASSEN is niet aansprakelijk en kan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdens het evenement opgelopen 

zaak- of letselschade van rijders en/of begeleiders vandie rijders.  
Het is mij bekend dat ik moet voldoen aan de regels en/of aanwijzingen 
die door ofnamens TT CIRCUIT ASSEN worden gesteld of gegeven.
Ik ben bekend met het feit dat ik aansprakelijk gesteld kan worden 
voor schade van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van het niet 
naleven van regels of het niet voldoen aan aanwijzingen. Dit geldt voor 
schade die is ontstaan als gevolg van mijn handelen ten opzichte van 
mederijders en/of hun begeleiders. Schade aan de infrastructuur van 
het circuit of andere schade, boetes en kosten worden op nacalculatie 
in rekening gebracht en dienen binnen 10 dagen na factuurdatum 
te worden voldaan. Ook schade die TT CIRCUIT ASSEN kan of zal 
leiden als gevolg van het niet naleven van de door TT CIRCUIT ASSEN 
gegeven aanwijzingen of gestelde regels kan op mij verhaald worden. 
TT CIRCUIT ASSEN is geen partij bij een schadeverhaalsactie van 
deelnemers en/of hun begeleidersten opzichte van andere deelnemers 
en/of hun noch kunnen zij daarbij betrokken worden.
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