
 
VRIJWARINGSBEWIJS 
 
De deelnemer aan het Jeep Landgoed Arrangement te houden op 24 -26 september 2021, welke door 
SPORTLANDGOED (SLG) wordt georganiseerd, verklaart middels akkoordverklaring dat: 
 

• hij/zij in het bezit is van een geldig rijbewijs; 

• hij/zij de auto, zichzelf en alle inzittenden voldoende verzekerd heeft, bij deze verzekering mag geen sprake 
zijn van uitsluiting van offroad activiteiten; 

• hij/zij alle wettelijke bepalingen inzake weggebruik en besturing van een voertuig op de openbare weg zal 
naleven;  

• hij/zij  SLG en/of  terreineigenaren absoluut nooit aansprakelijk kan en zal stellen voor eventuele schade 
en/of gevolgschade of gevolgen van mogelijke ongevallen, hoe dan ook ontstaan (direct en indirect, 
materieel en immaterieel); 

• hij/zij iedere vorm van schade tijdens het evenement, veroorzaakt door hem/haar, voor eigen risico en 
rekening neemt; 

• hij/zij geheel voor eigen rekening en op eigen risico deelneemt aan het evenement en persoonlijk 
aansprakelijk is voor de door hem/haar toegebrachte schade aan personen, eigendommen van derden en/of 
het terrein; 

• schade veroorzaakt tijdens het bergen van een voertuig voor risico en rekening van de eigenaar van het te 
bergen voertuig zal zijn; 

• hij/zij te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie onmiddellijk en stipt zal opvolgen; 

• hij/zij weet dat SLG zich het recht voorbehoudt om het aantal deelnemende voertuigen te beperken of een 
inschrijving te weigeren; 

• hij/zij weet dat SLG aanvullende veiligheidsregels kan en mag stellen indien de situatie dat vereist en dat 
hij/zij deze zal volgen; 

• hij/zij ten allen tijde de aanwijzingen van organisatieleden of door haar aangewezen officials zal opvolgen; 

• hij/zij de bepalingen accepteert van de “Groene Code” zoals deze laatstelijk is opgesteld en uitgegeven door 
de Federatie Nederlandse Terreinauto Clubs.(FNTC). 

• Hij/zij geeft toestemming voor het maken en publiceren van afbeeldingen/film opnames door iedere 
aanwezige persoon op het evenement. Deze opnames mogen zonder beperkingen worden gebruikt voor 
elke vorm van publicaties/promotie. 

• Hij/zij geeft toestemming voor het gebruik van multimedia in de ruimste zin van het woord, met hem/haar of 
zijn/haar voertuig hierop afgebeeld. Deze afbeeldingen mogen door de Jeep Club zonder aanvullende 
voorwaarde gebruikt/gepubliceerd worden. 

• Hij/zij zich uitsluitend zal ophouden in de aangewezen gebieden en ruimten van  het evenemententerrein.  

• Het betreden van het offroad terrein van Sportlandgoed en Funpark Meppen is geheel op eigen risico. 

• hij/zij te allen tijde als bestuurder van een motorvoertuig geen alcohol en/of drugs te hebben gebruikt; 

• De door SLG aan u geleverde roadbooks, zijn niet meer en niet minder dan een routebeschrijving van één 
of meerdere door u, op eigen verantwoording en gelegenheid, te rijden routes. Dit geldt zowel voor de 
asfaltroutes als de routes met de nadruk op onverhard. Houdt u derhalve aan de verkeersregels en rijdt 
alleen of in kleine groepen. 

• De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door u verkeerd interpreteren van het 
roadbook. Mogelijke bekeuringen, inbeslagnames of schade aan mens en/of materieel kunnen niet worden 
verhaald op de organisator. Rijden van de routes is voor eigen risico en verantwoording. Deelnemers dienen 
zich er van bewust te zijn dat hun WA/Casco verzekering mogelijk geen dekking biedt tegen schade of letsel 
bij zichzelf of derden. 

• Het is de organisator niet bekend dat de route op enige plaats niet over openbare wegen en of paden voert, 
doch zij kan dit niet garanderen.  

 
BIJ NIET NALEVING VAN DE BEPALINGEN VAN DE ONDERHAVIGE VERKLARING IS DE ORGANISATIE 
BEVOEGD DE DEELNEMER VAN VERDERE DEELNAME AAN HET EVENEMENT UIT TE SLUITEN,  

 
 

 


