ROCK AND RIDE Zepperen
INSCHRIJVINGSFORMULIER / GEDRAGSREGELS & AFSTAND VAN VERHAAL

Door pre-registratie voor de ride-out van 7 mei 2017 tijdens Rock and Ride
Zepperen verklaart u de volgende regels te hebben gelezen en goedgekeurd
voor bestuurder en eventuele duo:
-

Deze rit is geen race of rally op de openbare weg maar een toeristische rondrit!

-

De verkeersregels worden tijdens de rit steeds gerespecteerd. Onverantwoord rijgedrag
wordt niet getolereerd en kan tot uitsluiting leiden.

-

Bestuurders beschikken over een geldig rijbewijs, en verklaren hierbij hun voertuig niet
onder invloed van alcohol en/of drugs te besturen.

-

De deelnemende voertuigen dienen technisch in orde te zijn, en voorzien van:
1 een geldig inschrijvingsbewijs
2 een geldige verzekeringskaart (groene kaart)

-

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen van de
deelnemers op de openbare weg, privé domein en parkings.

-

De deelnemer voorziet zelf in de nodige hulp in geval van een defect of panne aan het
voertuig, en dient dit hierbij op een veilige plaats achter te laten of te parkeren.

-

De deelnemer respecteert de natuur: er wordt geen papier, plastic, etensresten of
ander afval op de openbare weg gegooid.

De deelnemer verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij noch de organisatoren, noch
Vzw Zepperen danst weer/KLJ Zepperen zal aansprakelijk stellen of vervolgen
in geval van ongeval, boete of betwistingen voortvloeiende uit deze activiteit.
Volgende gegevens dienen doorgemaild te worden naar info@rockandride.be
ter pre-registratie (kopieer alle tekst in het kader, plak deze in jullie mail, en
vul verder aan):
Naam en volledig adres:
Geboortedatum:
Merk en Type moto:
Nummerplaat:
GPS ride out zondag / Begeleide rit zondag*
Gedragsregels en afstand van verhaal gelezen en goedgekeurd.
De gps routes worden na pre-registratie de week voor de activiteit doorgemaild
zodat er nog tijd is om de routes aan te passen aan jullie eigen toestel.
*Enkel op deze regel wissen wat nodig is.
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