COMPETITORS’ SIGNING-ON SHEET
Door ondertekening van het Competitors' Signing-On
Sheet verklaren de inschrijver en beide leden van de
equipe (hierna - individueel en gezamenlijk - te noemen:
“ik” en/of “de deelnemer”) bekend te zijn en akkoord te
gaan met de volgende (vrijwaring)clausule:

By signing this Competitors' Signing On Sheet entrant
and both members of the team (hereinafter - called individually and collectively, the " I " and / or "the
participant”) to be aware and agree to the following
(safeguarding) clause:

“Ik heb kennis genomen van de KNAF reglementen,
waaronder het Standaard Reglement Rally en het
Bijzonder Reglement van het evenement waarvoor is
ingeschreven (hierna: “het evenement”) en verklaar
deze te zullen naleven.

"I have taken note of the KNAF regulations, including
the Standard Regulations Rally and the
Supplementary Regulations of the event for which is
entered (hereinafter " the event “) and agree to abide
by these.

Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk gezond
alsmede bekwaam ben om aan het evenement deel te
nemen.
Ik ben me ervan bewust van het feit, dat deelneming
aan het evenement, zowel voor de deelnemer als voor
derden, alsmede voor zijn/haar goederen, en/of
goederen van derden, risico’s voor schade –
letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder
begrepen – inhoudt, welke risico’s door de deelnemer
worden aanvaard.

I certify that I am physically and mentally healthy and
am capable to participate.
I am aware of the fact that participation in the event,
both for the participants and third parties, as well as
his / her goods, and / or property of third parties,
involves risks for damages - personal injury, property
damage and including consequential damage - which
risks are accepted by the participant.

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
in verband met deelneming aan trainingen,
verkenningen en/of races lijdt, tenzij die schade is te
wijten aan opzet of grove schuld zijdens de KNAF. De
deelnemer verklaart dat hij/zij de KNAF, noch de
hierboven genoemde personen of instanties
aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door
hem/haar in verband met deelneming aan het
evenement geleden schade, materieel of immaterieel,
letselschade daaronder begrepen.
Indien het evenement een rally betreft, verklaar ik dat
het gebruik van de hieraan deelnemende auto is
verzekerd, zoals bij de Wet verplicht, geldig is voor die
delen van het evenement die plaatsvinden op de
openbare weg. Ik verklaar tevens dat ik als bestuurder
in het bezit ben van een geldig rijbewijs. Ingeval de
navigator geen geldig rijbewijs en/of een geldige rijder
licentie bezit, zal deze niet als bestuurder deelnemen
aan het evenement en verklaren de 1e bestuurder en de
navigator aldus niet te zullen wisselen van functie.”.
Indien een lid van de equipe jonger is dan 18 jaar moet de
vrijwaringsclausule medeondertekend worden door zijn
wettelijke vertegenwoordiger of door een door zijn wettelijke
vertegenwoordiger gemachtigde persoon onder overlegging
van een schriftelijke machtiging.

STARTNUMMER / COMPETITION NUMBER:

Naam+handtekening DEELNEMER
Name+signature COMPETITOR

The KNAF, her Section Boards, its organizers and its
employees, promoters, circuit employees, board
members and officials accept no liability for any
damage that the participant in connection with
participation in training, reconnaissance and / or races
suffer, unless the damage is due to intent or gross
negligence on behalf of the KNAF. The participant
declares that he / she will not hold the KNAF, neither
the above persons or entities, liable for any damage,
tangible or intangible, in connection with participation
in the event, including personal injury by him / her.
If the event is a rally, I declare that the car used in the
event is insured, as required by Law, and is valid for
that part of the event taking place on public roads. I
also declare that I am holder of a valid driver's license.
In case the navigator has no valid driver's license and
/ or a valid driver license, he /she will not participate in
the event as a driver and thus the 1st driver and
navigator declare not to change function."
If a member of the team is under 18 years of age, this
Competitors’ Signing-on sheet shall also be
countersigned by the legal representative or a person
authorized by the legal representative by submitting a
written authorization of the ASN “Parent-child” license
holder.

TELEFOON NOODNUMMER/ EMERGENCY PHONE NUMBER

Naam+handtekening 1e BESTUURDER
Name+signature 1st DRIVER

Naam+handtekening WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER / GEMACHTIGDE
Name+signature LEGAL REPRESENTATIVE / AUTHORISED PERSON

Naam+handtekening 2e BESTUURDER
Name+signature 2ND DRIVER

Plaats en datum:
Location and date:

