
                                                                                      
 
 
 
De activiteiten zoals aangeboden door Wolf Rally Oss voor Stichting Beat Batten met 
betrekking op de rally in Oss en daarmee verband houdende activiteiten, komen 
ondergetekenden hierbij het volgende overeen: 
 
Acceptatie van risico’s 
Ondergetekende deelnemer aan Wolf Rally Oss voor Stichting Beat Batten neemt 
vrijwillig deel aan de aangeboden activiteiten. Hierdoor accepteert ondergetekende, 
alle risico’s voor persoonlijk letsel (die tevens mochten voortvloeien uit 
bovengenoemde activiteiten) alsmede enige schade, verlies of diefstal aan enige 
persoonlijke bezittingen en/of aan zijn of haar voertuig die ondergetekende 
deelnemer zou mogen lijden. 
 
Vrijwaring van aansprakelijkheid 
Namens ondergetekende deelnemer en zijn/haar persoonlijke vertegenwoordigers, 
rechtsopvolgers, erfgenamen en rechtverkrijgenden verklaar ik uitdrukkelijk Wolf 
Rally Oss voor Stichting Beat Batten en aan haar gelieerde organisatoren, 
backoffice(leden), route begeleiders, leidinggevenden en sponsoren (partners) van 
alle aansprakelijkheid, aanspraken, eisen of andere gedingen die mochten 
voortvloeien uit mijn persoonlijk letsel, en enige aan mijn eigendom toegebrachte 
schade of verlies tijdens de deelname aan Wolf Rally Oss voor Stichting Beat Batten 
of enig deel van de activiteiten. 
Deze vrijwaring is geldig en werkzaam ongeacht deze schade, dit verlies of letsel het 
gevolg is van enige handeling of enig nalaten van de zijde van een gevrijwaarde partij 
of van enige andere oorzaak, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van één der 
partijen. Deze verklaring van vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid omvat 
zonder beperking letsel, ziekte en alle andere ongevallen of verlies en schade die 
mogen optreden als gevolg van: 

• Deelname aan de Wolf Rally Oss voor Stichting Beat Batten. 
• Deelname aan alle activiteiten rondom Wolf Rally Oss voor Stichting Beat 

Batten. 
• Inspannende lichamelijke beweging. 
• Blootstelling aan hevige weersomstandigheden. 

 
 
 



                                                                                      
 
 
 
Vrijwaring zorgplicht verzekeringen 
Wolf Rally Oss voor Stichting Beat Batten heeft vanuit het oogpunt zorgplicht, 
onderstaande deelnemer geattendeerd op verschillende aanvullende verzekering 
zoals: 

• Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. 
• Autoverzekering. 
• ANWB lidmaatschap, Pech Onderweg Service of soortgelijke pechhulp 

ondersteuning. 
• Annuleringsverzekering. 

Het niet afsluiten van deze speciale verzekering(en) geschiedt op eigen initiatief. 
Onderstaande deelnemer is op de hoogte van de mogelijke risico’s en kan hier nooit 
Wolf Rally Oss voor Stichting Beat Batten aansprakelijk voor stellen. 
 
Vrijgave voor publiciteit 
Mijn naam, gezicht, gelijkenis, stem en uiterlijk mogen zonder voorbehouden of 
beperkingen te gebruiken in verband met TV en radio-uitzendingen, geschreven 
media, publiciteit, reclame en promotiemateriaal voor allerhande activiteiten. Alle 
uitingen hebben slechts betrekking op de deelname van ondergetekende aan de 
Wolf Rally Oss voor Stichting Beat Batten. 
 
Ik heb het bovenstaande gelezen, ik heb de gelegenheid gekregen tot het stellen van 
vragen, ik heb de gevolgen ervan overwogen, ik heb de inhoud begrepen en ik ga 
akkoord met de bepaling zoals hierboven uiteengezet. 
 
Naam deelnemer ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Handtekening ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Datum en plaats ------------------------------------------------------------------------------- 


