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Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Dag: kalenderdag;
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich ingeschreven heeft voor het evenement georganiseerd
door Racecracks;
3. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de deelnemer
of Racecracks in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt;
5. Evenement: het door Racecracks op een circuit te organiseren race-evenement waarvoor de
deelnemer zich in kan schrijven en waarop de overeenkomst betrekking heeft;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van een deelnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Racecracks en de deelnemer wordt
gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, waarbij
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat de deelnemer en Racecracks gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven
te zijn samengekomen;
9. Burn-out: stilstaan met de motor met ingetrokken voorrem en draaiend achterwiel;
10. Wheelie: het rijden op het achterwiel waarbij het voorwiel niet de weg raakt;
11. Paddock: parkeerterrein wat grenst aan het circuit tevens toegang tot het circuit;
12. Dynamische meting: geluid wordt gemeten als de motor langs rijdt op het circuit;
13. Statische meting: meting bij stilstaande motorfiets terwijl de motor 6000 toeren draait;
14. DB-killer: een rond stukje staal wat in het uiteinde van de demper word vastgemaakt om het aantal
decibel te verminderen
15. Vrij rijden: Rijden op het circuit al dan niet in groepsverband zonder begeleiding van een
instructeur.
16. CHM: Centrum voor Handhaving en Mobiliteit.

Artikel 2 - Identiteit van Racecracks
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Racecracks B.V.

Statutair gezeteld te Wateringen
Kantoorhoudende te Wateringen aan de Murraijstraat 3.
Telefoonnummer: +316 1443 7410
E-mailadres: info@racecracks.nl
KvK-nummer: 64696901
Btw-identificatienummer:NL855785548B01
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Racecracks en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Racecracks en de deelnemer.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de deelnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
Racecracks voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
algemene voorwaarden bij Racecracks zijn in te zien en dat zij op verzoek van de deelnemer zo
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de deelnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de deelnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de deelnemer langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Indien Racecracks niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet
met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Racecracks het recht
zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze
voorwaarden te verlangen.
5. De toepasselijkheid van de door de deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het evenement. De beschrijving
is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de deelnemer mogelijk
te maken. Als Racecracks gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke
fouten in het aanbod binden Racecracks niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de deelnemer duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 en lid 7, tot stand op het
moment van aanvaarding door de deelnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2. Indien de deelnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Racecracks
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door Racecracks is bevestigd, kan de deelnemer de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Racecracks passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de deelnemer elektronisch kan betalen, zal Racecracks
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Racecracks kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de deelnemer aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Racecracks op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Racecracks zal uiterlijk bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de deelnemer de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de deelnemer op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres Racecracks waar de deelnemer met klachten terecht kan;
b. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het evenement, de wijze van betaling en uitvoering
van de overeenkomst op afstand;
6. De deelnemer ontvangt van Racecracks een rijnummer dat strikt persoonlijk en niet overdraagbaar
is. Indien de deelnemer een andere persoon met dit rijnummer deel laat nemen aan het evenement,
behoudt Racecracks het recht voor om zowel die persoon als de deelnemer uit te sluiten van
deelname aan het evenement zonder dat er restitutie van het inschrijfgeld zal plaatsvinden.
7. Indien de deelnemer minderjarig is dient op verzoek van Racecracks een bewijs te worden verstrekt
door de deelnemer waaruit blijkt dat zijn wettelijk vertegenwoordiger toestemming geeft voor
deelname aan het evenement.
8. Indien de deelnemer met Racecracks overeenkomt dat de motor of andere goederen van de
deelnemer van en naar een circuit in binnen of buitenland worden vervoerd, zal Racecracks een
overeenkomst tot het doen vervoeren van deze goederen afsluiten met een vervoerder.
Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht
De deelnemer die deel wil nemen aan de circuitdag sluit met Racecracks een overeenkomst met
betrekking tot vrijetijdsbesteding waarbij in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van
uitvoering daarvan is voorzien. Om die reden is het herroepingsrecht op grond van artikel 6:230p
sub e van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten. Dit zal door Racecracks tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst worden vermeld.
Artikel 7 - Opzegging
1. Zowel de deelnemer als Racecracks zijn bevoegd de overeenkomst op te zeggen wegens
gewichtige omstandigheden.
2. De deelnemer kan bij het ontbreken van gewichtige omstandigheden de overeenkomst opzeggen
maar zal dan een deel van het inschrijfgeld verschuldigd zijn conform de hierna genoemde
percentages bij het aantal dagen dat opzegging voorafgaand aan het evenement plaatsvindt:
• meer dan 60 dagen voorafgaand aan het evenement;
20 %;
• 60 tot 30 dagen voorafgaand aan het evenement;
40 %;
• 30 tot 10 dagen voorafgaand aan het evenement;
60 %;
• 10 dagen of minder voorafgaand aan het evenement;
100%.
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Afwijkende percentages alleen geldig voor circuit Andalucia zijn hieronder omschreven:
•
•
•
•
•

meer dan 100 dagen voorafgaand aan het evenement;
100 tot 60 dagen voorafgaand aan het evenement;
60 tot 30 dagen voorafgaand aan het evenement;
30 tot 10 dagen voorafgaand aan het evenement;
10 dagen of minder voorafgaand aan het evenement;

20 %;
30 %;
40 %;
60 %;
90 %.

Artikel 8 - De prijs
1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
2. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien Racecracks dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de deelnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 9 – Instructies tijdens het evenement
1. De deelnemer houdt zich strikt aan de instructies van de op het circuit aanwezige instructeurs en
van andere medewerkers van Racecracks. Racecracks behoudt zich het recht voor deelnemers van
deelname uit te sluiten indien instructies niet worden opgevolgd zonder dat Racecracks gehouden
is het inschrijfgeld te restitueren.
2. Racecracks behoudt zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname zonder restitutie
van het inschrijfgeld indien de deelnemer:

•
•
•
•
•

zich zodanig gedraagt dat dit hinder oplevert voor een goede uitvoering van het evenement;
zijn mededeelnemers hindert of in gevaar brengt;
moedwillig schade veroorzaakt aan de zaken en/ of inventaris, andere deelnemers en/ of hun
persoonlijke bezittingen;
zich op verzoek niet kan legitimeren.
onder invloed is van alcohol, of verdovende middelen.

Artikel 10 – Uitrusting en veiligheid
1. De deelnemer dient zich in een goede, gezonde lichamelijke en geestelijke toestand te bevinden.
2. Het gebruik van de volgende beschermingsmiddelen tijdens het rijden op het circuit en het
rennerskwartier is verplicht:
• een onbeschadigd lederen raceoverall of leren broek en jas waarbij de jas en broek degelijk
aan elkaar vast geritst wordt;
• voor niveau 1 is een textiel motorpak dat glijvast en hittebestendig is eveneens toegestaan;
• onbeschadigde lederen lange handschoenen en hoge motorlaarzen die de polsen en enkels
bedekken;
• een rugprotector;
• onbeschadigde integraal helm (helm met uitsluitend kinbescherming en CE goedkeuring).
3. Het dragen van motorspijkerbroeken, jethelmen en capuchons is niet toegestaan.
4. Het gebruik van camera’s op het lichaam of op de helm is niet toegestaan.
5. Spiegels dienen deugdelijk te worden afgeplakt met geschikt tape of te worden ingeklapt.
6. Motoren kunnen voorafgaand aan het evenement door Racecracks worden onderworpen aan een
technische keuring op de navolgende onderdelen:
• uitlaat;
• remmen en remblokken;
• gashendel;
• vloeistofdichtheid;
• ketting
• banden;
• algemene technische staat.
7. Racecracks behoudt zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname zonder restitutie
van het inschrijfgeld indien de deelnemer één van zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt of
indien de motor niet wordt goedgekeurd voor deelname aan het evenement.
8. Het maken van een "burn-out" of opzettelijke “wheelies” is verboden, zowel op het circuit als op het
rennerskwartier.
9. Ondanks dat Racecracks de motor aan een technische keuring kan onderwerpen is iedere
deelnemer zelf verantwoordelijk voor de technische staat van de motor. Racecracks of haar
medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade aan berijder en
motor tijdens de circuitdag wegens gebreken aan de motor.
Artikel 11 – Milieu
1. Het gebruik van open uitlaatdempers is niet toegestaan op het circuit. Standaard dempers of
dempers met DB-killer(s) zijn wel toegestaan.
2. Op alle circuits kan een dynamische of statische meting plaatsvinden. Bij overschrijding van de op
dat moment geldende regels zal bij de eerste geluidoverschrijding een waarschuwing volgen. Bij
een tweede overschrijding volgt er definitieve uitsluiting van deelname zonder restitutie van het
inschrijfgeld. Motoren welke ruim boven de norm geluid produceren worden onmiddellijk van verder
deelname uitgesloten zonder restitutie van het inschrijfgeld.
3. Het gebruik van een milieumat is verplicht in de pitbox en in de paddock voor de opvang van olie
en/of benzine.
4. Boetes en andere van overheidswege op te leggen sancties aan Racecracks ten gevolge van de
overschrijding van de geluidslimiet of vanwege andere overtredingen worden op deelnemer die de
overschrijding of overtreding heeft veroorzaakt verhaald.
Artikel 12 – Paddock
1. Het is de deelnemer verboden om (delen van) banden of ander afval achter te laten op de paddock.
2. Boren in het asfalt op de paddock is verboden. Eventuele schade dientengevolge wordt door
Racecracks op de deelnemer verhaald.
3. Honden zijn in geen geval toegestaan op de paddock.

4. Racecracks behoudt zich het recht voor deelname te weigeren indien de deelnemer zich niet aan
de regels voor de paddock houdt.
5. Teneinde vrije toegang voor brandweer en interventiewagens te garanderen, dient de afbakening
van de standplaatsen door de deelnemer gerespecteerd te worden en worden de paden vrij
gehouden.
6. Schade toegebracht aan de paddock en / of kosten voor herstel zullen door Racecracks op de
deelnemer die de schade heeft veroorzaakt worden verhaald.
Artikel 13 – Het circuit en de ruimte rondom het circuit
1. Het circuit mag door de deelnemer slechts gebruikt worden na uitdrukkelijke toestemming van
Racecracks.
2. Alle schade welke door de deelnemer wordt veroorzaakt aan de infrastructuur van het circuit kan
door Racecracks op de deelnemer worden verhaald.
3. Geen enkel gemotoriseerd voertuig mag op het circuit rijden buiten de vermelde uren die op het
tijdschema staan. 7 Dagen voor het evenement ontvangt de deelnemer per e-mail het tijdschema.
Tevens ligt het tijdschema ter inzage op de inschrijftafel tijdens het evenement. Indien een
deelnemer toch buiten de vermelde uren op het circuit rijdt zal hij direct van deelname worden
uitgesloten zonder dat er restitutie van het inschrijfgeld plaatsvindt en kan toegang tot het circuit en
de ruimte rondom het circuit worden ontzegd tot het einde van het dagprogramma. Op de
toegangswegen tot circuit en in de paddock is het zijn dezelfde verkeersregels van toepassing als
op de openbare weg. De maximum toegestane snelheid is 30 km/h. Onder de leeftijd van 16 jaar is
het ten strengste verboden een gemotoriseerd voertuig binnen het domein van het circuit te
gebruiken. Bij overtreding kan Racecracks de toegang tot het circuit weigeren zonder dat er restitutie
van het inschrijfgeld plaatsvindt. De deelnemer is zich ervan bewust dat hij op een afgesloten circuit
rijdt en dat regels en wetten, geldend voor het rijden op de openbare weg, hier niet van toepassing
zijn.
4. Het gebruik van audiovisuele apparatuur op het terrein van CHM Lelystad is niet toegestaan.
5. Op de baan van CHM Lelystad gelden de wettelijke regels en veiligheidsvoorschriften zoals deze
ook op de openbare weg gelden. (denk aan spiegels, kentekenplaat en een motorhelm)
6. Het terrein van CHM Lelystad is alleen toegankelijk voor voertuigen die op de openbare weg zijn
toegestaan.
7. Op CHM is vrij rijden niet toegestaan.
8. Op CHM is inhalen niet toegestaan en groepen die het circuit betreden dienen bij elkaar te blijven.
Inhalen is alleen toegestaan op het rechte stuk en onder voorwaarde dat de ingehaald wordende
bestuurder dit heeft aangegeven met de rechter richtingaanwijzer en doordat deze bestuurder is
uitgeweken naar rechts.
9. Het CHM is alleen toegankelijk voor deelnemers. Toeschouwers zijn niet toegestaan.
10. Het CHM mag alleen bereden worden door bestuurders in het bezit van een geldig motorrijbewijs
en de motor is minimaal WA verzekerd. Indien de deelnemer niet kan aantonen dat hij over een
motorrijbewijs beschikt en dat de motor minimaal WA verzekerd is, kan Racecracks de toegang tot
het circuit weigeren zonder dat er restitutie van het inschrijfgeld plaatsvindt.
11. Op CHM zijn slechts goedgekeurde wegbanden toegelaten. Slicks en regenbanden zijn niet
toegestaan.
12. Bij deelname krijgt de deelnemer een transponder uitgereikt. Bij verlies, diefstal of beschadiging
van de transponder is Racecracks gerechtigd de kosten van de transponder bij de deelnemer in
rekening te brengen. Deze kosten zijn gelijk aan het bedrag dat Racecracks bij verlies, diefstal of
beschadiging aan de verstrekker van de transponder verschuldigd is met een maximum van 410,incl. btw.
Artikel 14 – Reclame en verkoop
1. Het maken van reclame door de deelnemers tijdens het evenement is toegestaan. Reclame-uitingen
dienen echter voor 18.30 op de dag van het evenement te worden verwijderd. Het tonen van
tabakreclame is ten strengste verboden.
2. De reclame van het circuit zelf mag nimmer geheel of gedeeltelijk afgedekt worden door een
deelnemer.
3. Eventuele boetes of door Racecracks te betalen schadevergoeding wegens het overtreden van de
vorige leden kunnen op de deelnemer worden verhaald door Racecracks.
4. Racecracks behoudt zich te allen tijde het recht voor om reclame-uitingen te verwijderen indien deze
in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde of anderszins als ongepast worden aangemerkt
door Racecracks.

5. Het is verboden op professionele basis eten en/of drank te verkopen dan wel banden en/of
motoronderdelen.
Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door
de deelnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst. Deze termijn vangt aan op de dag nadat de deelnemer de bevestiging van de
overeenkomst heeft ontvangen.
2. Betaling dient voor de in Nederland liggende circuits te geschieden door overschrijving van het
verschuldigde bedrag naar IBAN: NL76 INGB 0007 0481 27 BIC: INGBNL2A t.n.v. Racecracks
B.V. te Wateringen.
3. Schade aan de infrastructuur van het circuit of andere schade, boetes en kosten worden op
nacalculatie in rekening gebracht en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan,
door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar IBAN: : NL76 INGB 0007 0481 27
BIC:
INGBNL2A t.n.v. Racecracks B.V. te Wateringen.
4. Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij, nadat hij door
Racecracks is gewezen op de te late betaling en Racecracks de deelnemer een termijn van 14
dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een rente van 1 % per
maand verschuldigd en is Racecracks gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de
volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Racecracks kan ten voordele van de deelnemer
afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 16 - Klachtenregeling
1. Racecracks beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de deelnemer
de gebreken heeft geconstateerd doch uiterlijk binnen 14 dagen na het evenement, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij Racecracks.
3. Bij Racecracks ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door Racecracks binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst
en een indicatie wanneer de deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De deelnemer dient Racecracks in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling
overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor beslechting door
rechterlijke tussenkomst.
5. Indien een klacht gegrond is, zal Racecracks alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit
inmiddels voor de deelnemer zinloos is geworden. Dit laatste dient door de deelnemer gemotiveerd
aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van het overeengekomen niet meer mogelijk of
zinvol is, zal de aansprakelijkheid van Racecracks beperkt zijn tot het inschrijfgeld, tenzij de schade
is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Racecracks of haar bedrijfsleiding.
Artikel 17 - Aansprakelijkheid
1. De deelnemer is zich bewust van het feit dat het gebruik van het circuit en deelname aan trainingen
en wedstrijden, zowel voor hem als voor derden, alsmede voor zijn zaken, en/ of zaken van derden,
zeer grote risico's op schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen –
met zich mee kan brengen.
2. De deelnemer is zich bewust van het feit dat het rijden op het circuit onverzekerd plaatsvindt en
neemt dit risico uitdrukkelijk voor zijn rekening.
3. De deelnemer of de nabestaanden van een deelnemer kunnen Racecracks of de eigenaar of
exploitant van het circuit of andere deelnemers nimmer aansprakelijk stellen voor eventuele
letselschade, zaakschade, gevolgschade of enige ander vorm van schade, behalve bij opzet of
grove schuld door leidinggevende personen van Racecracks.
4. De deelnemer dient verzekerd te zijn tegen ziektekosten in heel Europa. Op verzoek van
Racecracks dient de deelnemer voorafgaand aan het evenement de polis van deze
ziektekostenverzekering te tonen.
5. De deelnemer is zich er van bewust dat een ziektekostenverzekering geen dekking biedt voor
repatriëring en dat een reisverzekering meestal geen dekking biedt voor repatriëring bij deelname

aan gevaarlijke sporten waaronder motorsport. Racecracks heeft de deelnemer daar nadrukkelijk
op gewezen bij het sluiten van de overeenkomst. Het is aan de deelnemer om zich zo nodig
aanvullend te verzekeren voor deze kosten.
6. Racecracks kan slechts voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de
eigendommen van de deelnemer voor, tijdens of na het transport van de motor of van andere
goederen van en naar een circuit in binnen of buitenland aansprakelijk worden gesteld voor zover
de door Racecracks ingeschakelde vervoerder aansprakelijk is voor het verlies of de beschadiging
op grond van de wet, internationale verdragen of bepalingen uit de vervoersovereenkomst. Indien
Racecracks aansprakelijk is, bedraagt de schadevergoeding die Racecracks uitkeert niet meer dan
het bedrag waarvoor de vervoerder aansprakelijk is. Voor schade die door de vervoerder op grond
van de wet, internationale verdragen of de vervoersovereenkomst niet vergoed wordt kan de
deelnemer zich verzekeren door bij de inschrijving een transportverzekering af te sluiten. De
deelnemer wordt geacht van de voorwaarden van de transportverzekering kennis te hebben
genomen en deze te hebben aanvaard.
Artikel 18 - Portretrecht
De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Racecracks voor openbaarmaking van tijdens het
evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeld-/ geluidmateriaal in de breedste zin des woord,
waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 19 - Overmacht
In geval van overmacht kan Racecracks niet worden aangesproken tot nakoming van de
overeengekomen verplichtingen. Racecracks is in dat geval gerechtigd hetzij het programma voor
de duur van de overmacht op te schorten, hetzij het programma geheel of gedeeltelijk te annuleren
wegens onvoorziene omstandigheden. Restitutie van inschrijfgeld vindt in geen geval plaats. Onder
overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle omstandigheden, voorzien of niet-voorzien, waarop Racecracks geen invloed kan uitoefenen
en / of waarvan Racecracks de gevolgen redelijkerwijs niet kan verhinderen. Hiertoe behoren onder
meer, werkstakingen in het bedrijf van Racecracks, storingen c.q. defecten aan apparatuur, defecten
aan het circuit of voorzieningen bij het circuit, een mate van verontreiniging van het circuit met
(olieachtige) substanties waardoor reiniging niet binnen een redelijke termijn in voldoende mate kan
plaatsvinden, alsmede weersomstandigheden zoals windsnelheden boven windkracht 7, sneeuw,
ijzel, extreme regenval, temperaturen lager dan 0 graden Celsius.
Artikel 20 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen Racecracks en de deelnemer waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

