AFSTAND VAN VERHAAL
BLACK CHILI DRIVING EXPERIENCE
Ondergetekende…………., Nr geldig Rijbewijs…………., verklaart onderstaande overeenkomst volledig te onderschrijven.
Ondergetekende verklaart dat hij/zij in het bezit is van een geldig rijbewijs voor personenwagens.
Ondergetekende verbindt zich ten overstaan van Comm´plete N.V. – een vennootschap opgericht in overeenstemming met de
Belgische wetgeving en met maatschappelijke zetel in België, de Limburg Stirumlaan 30/2, 1780 Wemmel – ertoe
onderstaande verplichtingen na te komen tijdens de deelname aan de Black Chili Driving Experience:
-

het voertuig enkel te gebruiken overeenkomstig de instructies van de organisatie;

-

aansprakelijk te zijn voor een no-claim ten bedrage van € 7.500 voor elke mogelijk schade veroorzaakt aan het

-

het voertuig niet te gebruiken voor om het even welke handeling die het imago van Comm’plete en/of Continental kan

voertuig; indien deze schade door de ondergetekende is veroorzaakt;
schaden;
-

alle wetten, verordeningen, reglementen en voorschriften na te leven;

-

aansprakelijk te zijn voor elke mogelijke schade, boetes, etc. indien het voorgeschreven parcours en
programma verlaten werd zonder toestemming van de organisatie en indien deze schade door ondergetekende
bewust werd veroorzaakt;

-

aansprakelijk te zijn voor alle kosten (met inbegrip van boetes) die voortvloeien uit de niet-nakoming van deze

-

aansprakelijk te zijn voor elke mogelijke schade die met opzet of door nalatigheid aan derden wordt berokkend;

-

aansprakelijk te zijn voor elke mogelijke schade die wordt veroorzaakt door het rijden onder invloed van alcohol of

wetten, verordeningen, reglementen en voorschriften;

verdovende middelen.
Ondergetekende kent de risico’s die deelname aan de Black Chili Driving Experience inhoudt, aanvaardt dat hij/zij op eigen
verantwoordelijkheid deelneemt aan de Black Chili Driving Experience en fysiek daartoe in staat is, en verklaart geen
medicijnen (voorgeschreven of andere), verdovende middelen of alcohol te zullen innemen voor of tijdens het rijden.
Ondergetekende zal Comm’plete, haar klant Continental Banden Groep B.V., hun eigenaars, aandeelhouders en personeel
vrijwaren tegen elk geding en alle vorderingen, schadeclaims (met inbegrip van lichamelijk letsel of overlijden), uitgaven en
verliezen ten gevolge van zijn/haar eigen nalatigheid, verzuim of opzettelijke daden.
Deze vrijwaringsclausule is niet van toepassing in geval van opzettelijke of grove nalatigheid van Comm’plete, haar aannemers
en personeel. Deze vrijwaringsclausule moet naar Belgisch recht worden beoordeeld en uitgelegd. Alle geschillen die
voortkomen uit of verband houden met deze clausule, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken in Brussel.
Ondergetekende bevestigt dit document gelezen te hebben en de inhoud ervan begrepen te hebben.
Door aan te geven akkoord te gaan, gaat ondergetekende akkoord met de modaliteiten en de voorwaarden hierin beschreven.
Datum:
Handtekening:

(voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’)

