
Enkhuizer Motor Club
Inschrijving en Vrijwaring

Naam: ..........................................................................Man/Vrouw*
Voorletter(s): ............................................................................
Adres: ............................................................................
Postcode: ............................................................................
Woonplaats: ............................................................................
Telefoon(s): ............................................................................
E-mail: ............................................................................
Geboortedatum: ............................................................................
EHBO-diploma: ............................................................................
Soort lid:Hoofdlid / Gezinslid / Donateur **
Motormerk: ............................................................................
Type: ............................................................................

* Doorhalen wat/niet van toepassing is.
**Ik word lid / donateur door overmaking van de contributie
(€ 30,- per Hoofdlid / €15,- per Gezinslid / € 15,- of meer per Donateur )

Over te maken op:
Rabobank Enkhuizen (Contributie ná 01-07 bedraagt 50%)
Rekeningnummer  NL25 RABO 0317 3016 40
t.n.v. ENKHUIZER MOTORCLUB
o.v.v. Contributie en je naam.



Eigen Verklaring / Vrijwaring Enkhuizer Motor Club (EMC)

Deelnemers:
Bestuurders van een motorfiets dienen in het bezit te zijn van een geldig (A) rijbewijs en moeten
minimaal WA verzekerd zijn.

Aansprakelijkheid:
Deelname aan activiteiten en evenementen van de EMC vindt plaats op eigen risico! De EMC
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van onze activiteiten. Deelname
aan onze activiteiten en evenementen geschiedt op vrijwillige basis. Wij zijn niet aansprakelijk voor
diefstal, verlies of beschadiging van eigen eigendom of eigendom van derden.

Aanvullend op het bovenstaande wordt nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor schade of
persoonlijk letsel tijdens alle evenementen uitgesloten.

De EMC Club is niet verantwoordelijk / aansprakelijk voor afwijkende / gewijzigde
(verkeers)situaties en kennelijke verschrijvingen/drukfouten/software afwijkingen (GPS).
Het staat de deelnemer vrij om van de route af te wijken.

De voorrijder geeft aanbevelingen en doet suggesties voor de best te volgen route of 
groepsindeling; het is beleefd om deze te volgen, echter staat het de deelnemer vrij daarvan af te 
wijken als hij de inzichten van de voorrijder om welke reden dan ook niet deelt.

Het deelnemen aan rijden in groepsverband geschiedt op eigen risico en onder eigen
verantwoordelijkheid van de deelnemer. Dit geldt ook indien u in een groep rijdt met een voorrijder.

Houdt u zich aan de ter plaatse geldende verkeersregels, rijd niet te snel en houd voldoende 
afstand.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor plotseling optredende wijzigingen, blijf daarom te
allen tijde alert op de weg en de weg- en weersomstandigheden.

Routes zijn vooraf bepaald, hierdoor kunnen situaties op de routebeschrijving af wijken van de
werkelijke situatie. Het is geen verplichting een route volledig uit te rijden, laat de voorrijder /
groepsleden tijdig weten als je tijdens een tocht eerder afscheid neemt.

Als u in een groep rijdt houdt u zich dan aan de regels voor rijden in een groep (zie het PDF
document “Rijden in groepsverband”). Dit document is ten alle tijden ook te vinden op onze EMC
site.

Hierbij verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voor deelname:

Naam: .............................................

Datum: .............................................

Plaats: ..............................................

Handtekening …...........................................

Vriendelijk groet,

EMC bestuur


