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DEELNAME FORMULIER AST ROTARY ZATERDAG 18 JUNI 2022 

Equipe naam ______________________________________ 
 

Kenteken deelnemende auto: ________________________ 

 

Graag voornaam en achternaam invullen. Indien niet ouder dan 12 jaar, graag leeftijd (op 18 juni 2022) erbij 
vermelden: 

1. _____________________________________________________ (contactpersoon) 

Mobiele nummer:_________________________________________ 

E-mailadres: ____________________________________________ 

 
2. _____________________________________________________  

 
3. _____________________________________________________  

 
4. _____________________________________________________  

 
Indien factuur is gewenst, graag gegevens mailen naar Arnold Peterse: rotarybarchem@gmail.com. 
 
Neemt/nemen deel aan de Achterhoekse Streekproducten Tour georganiseerd door Rotary Barchem op 
zaterdag 18 juni 2022 onder toepasselijkheid van de geldende algemene voorwaarden (**) en bevestigen 
hierbij uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te hebben gezien en hiermee akkoord te zijn. Deelname aan 
deze Tour is geheel voor eigen risico. De gewone verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden 
nageleefd.  

De contactpersoon zegt hierbij toe zorg te zullen dragen voor betaling van de kosten van deelname op en na 
eerste verzoek. De kosten zijn € 75,00 per deelnemer, kinderen tot en met 12 jaar oud mogen gratis mee.  

Voor gelezen en akkoord, mede namens alle equipeleden: 

 
Datum, _____________ 2022 

 

_____________________________ 
Handtekening en naam:  

(**) zie op de website en op de achterzijde van dit formulier. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN AST ROTARY ZATERDAG 18 JUNI 2022 

De deelnemers zijn zich bewust van het feit dat als gevolg van deelname aan de toerrit er een risico bestaat op 
schade - letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder mede begrepen, zowel voor zichzelf als voor 
andere deelnemers en bezoekers. 

De deelnemers nemen deze risico's uitdrukkelijk voor eigen rekening. De organisatoren, sponsoren, pauze 
stops en (bestuursleden van) de Rotary sluiten hierbij elke aansprakelijkheid voor elke schade en/of letsel 
die/dat de deelnemers als gevolg of tijdens de deelname aan het evenement lijdt. De deelnemers verklaren 
hierbij dat zij de rally noch de hierboven genoemde personen en/of instanties aansprakelijk zal stellen of 
houden, tenzij onomstotelijk sprake is van schuld en/of opzet zijdens de organisatie en/of betrokken personen. 
Tevens vrijwaren zij de hiervoor genoemde personen en/of instanties voor enige door hen geleden schade 
(materieel of immaterieel, letselschade hieronder begrepen). 

De deelnemers verklaren tevens dat zij tijdens het evenement WA verzekerd zijn in de zin van het bepaalde in 
de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (of zoals geregeld in het land waarin de auto staat geregistreerd), 
dat het voertuig APK gekeurd is (of zoals geregeld in het land waarin de auto staat geregistreerd) en dat 
degene(n) die de auto zullen besturen beschikken over een geldig rijbewijs.U verklaart bovendien te 
beschikken over voldoende wettelijke verzekeringen voor particulieren als ook voertuigen. 

De deelnemers zullen zich tijdens de toerrit houden aan alle ter plaatse geldende (verkeers)regels. Tevens 
zullen zij de (route)aanwijzingen van de organisatie van de toerrit opvolgen, tenzij die aanwijzingen in strijd 
zijn met de ter plaatse geldende verkeersregels en/of de actuele verkeerssituatie anders vereist. De 
verantwoordelijkheid van de beoordeling en inschatting van de actuele verkeerssituatie en de wijze waarop de 
deelnemers daarop zouden moeten reageren, berust te allen tijde bij de deelnemers zelf. 

De organisatie verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor administratieve doeleinden in het kader van de 
toerrit. De Rotary en/of deelnemende locaties verwerkt/verwerken uw persoonsgegevens indien u daar 
toestemming voor heeft gegeven of indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van 
gerechtvaardigde belangen van de organisatie of een derde. De Rotary en/of betrokkenen bewaart/bewaren de 
persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden 
van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. De organisatie en/of 
deelnemende locaties deelt/delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen indien zulks noodzakelijk is 
in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden. Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten die u 
eventueel zou kunnen uitoefenen. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of 
het uitoefenen van voornoemde rechten, dan kunt u contact opnemen met de organisatie. 

 

 

 


