VERZEKERINGSVERKLARING

Dat motorsport risico’s met zich meebrengt is voor iedereen wel duidelijk. Met z’n allen kunnen we
het zo veilig mogelijk maken door de regels te kennen en te hanteren. Helaas komen botsingen en
andere ongelukken voor. Hierbij kunnen sporters, begeleiders van rijders, officials en natuurlijk
publiek betrokken zijn. Daarom zijn verzekeringen erg belangrijk.
Akkoordverklaring
Door dit formulier te ondertekenen verklaar je als aanvrager van een licentie dat je bekend bent
met de risico’s en deze aanvaardt en voor eigen rekening neemt. Je verklaart akkoord te gaan met
het feit dat de KNMV en de bij haar aangesloten verenigingen in geen enkel geval aansprakelijk zijn
voor schade aan jou als licentiehouder.
Dit geldt zowel voor zaak- als letselschade, die je als licentiehouder lijdt tijdens of ten gevolge van
deelname aan evenementen zonder wedstrijdkarakter, trainingen en/of wedstrijden, of de
voorbereidingen daartoe, die plaatsvinden onder de regelgeving van de KNMV.
Licentiehouders kunnen in geval van schade ook andere deelnemers aan evenementen zonder
wedstrijdkarakter, trainingen en/of wedstrijden of officials, organisatoren, medewerkers of
bestuursleden van de KNMV niet aansprakelijk stellen voor schade die het gevolg is van deelname
aan deze evenementen zonder wedstrijdkarakter, trainingen en/of wedstrijden, inclusief de
voorbereiding daarvan.
Verzekeringen
Om zoveel mogelijk risico’s op te vangen heeft de KNMV voor al haar licentiehouders een tweetal
verzekeringen afgesloten: een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. Aan
beide verzekeringen is een aantal belangrijke beperkingen en voorwaarden verbonden. Het is
belangrijk dat je onderstaande goed leest.
Aansprakelijkheidsverzekering
De KNMV-aansprakelijkheidsverzekering is uitsluitend van toepassing op:
1. Evenementen zonder wedstrijdkarakter, wedstrijden en de bijbehorende trainingen die
conform de KNMV-reglementen worden verreden in Nederland en waarvoor jouw licentie
geldig is en de KNMV je toestemming geeft om aan deel te nemen.
2. Vrije trainingen voor KNMV-licentiehouders in Nederland op door de KNMV erkende circuits.
3. Wedstrijden en de bijbehorende trainingen die conform de KNMV-reglementen worden
verreden in België en Duitsland en waarvoor jouw licentie geldig is en de KNMV je
toestemming geeft om aan deel te nemen.
Verder geldt: het uitoefenen van vrije trainingen in het buitenland is niet verzekerd tegen
aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de licentiehouder voor persoonlijke
en materiële schade van anderen, waaronder toeschouwers. Deze verzekering geldt niet voor alle
derden (voor de beperkingen zie hierna).
De verzekering dekt schade tot een bedrag van € 1.250.000,- per gebeurtenis.
Op de polis is een eigen risico van € 1.000,- voor zaakschade en € 5.000,- voor letselschade van
toepassing. De KNMV behoudt zich het recht voor om het eigen risico of een deel ervan door te
belasten aan de onder de polis vallende verzekerden.
Beperkingen aansprakelijkheidsverzekeringen
Deze verzekering bevat verder een aantal beperkingen. Onder meer is uitgesloten:
1. Schade die wordt toegebracht aan andere motorrijtuigen die deelnemen of die bestemd zijn
om deel te nemen aan evenementen zonder wedstrijdkarakter, wedstrijden en vrije
trainingen.
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2. Schade aan andere personen die deelnemen aan evenementen zonder wedstrijdkarakter,
wedstrijden en vrije trainingen.
3. Schade aan het circuit of het uitgezette parcours.
Ongevallenverzekering
Het risico dat je zelf zaak- of letselschade oploopt tijdens of ten gevolge van de uitoefening van de
motorsport komt voor eigen rekening. De KNMV heeft voor jou en/of jouw monteurs (mits in het
bezit van een monteurslicentie) een ongevallenverzekering afgesloten.
Deze verzekering keert uit bij overlijden ten gevolge van een ongeval tijdens deelname aan een
training of wedstrijd van de licentiehouder en/of zijn monteur(s) en keert uit bij volledige, dan wel
gedeeltelijke blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval tijdens deelname aan een training
of wedstrijd onder toezicht van de KNMV.
De hoogte van de uitkering staat vermeld in het document ‘Verzekerde bedragen’.
De KNMV-ongevallenverzekering is uitsluitend van toepassing op:
1. Evenementen zonder wedstrijdkarakter, wedstrijden en de bijbehorende trainingen die
conform de KNMV-reglementen worden verreden in Nederland, waarvoor jouw licentie
geldig is en de KNMV je toestemming geeft om aan deel te nemen.
2. Vrije trainingen voor KNMV-licentiehouders in Nederland op door de KNMV erkende circuits.
3. Wedstrijden en de bijbehorende trainingen die conform de KNMV-reglementen worden
verreden in België en Duitsland en waarvoor jouw licentie geldig is en de KNMV je
toestemming geeft om aan deel te nemen.
4. Wedstrijden en de bijbehorende trainingen welke in het buitenland worden verreden onder
toezicht van FIM Europe en/of FIM, waarvoor jouw licentie geldig is en de KNMV je
toestemming geeft om aan deel te nemen.
Verder geldt:





Het uitoefenen van vrije trainingen (niet behorend bij een wedstrijd) in het buitenland is niet
verzekerd; hiervoor dien je een aanvullende verzekering af te sluiten.
De hoogte/omvang van de ongevallendekking bij deelname aan wedstrijden onder toezicht van
FIM Europe en/of FIM is verschillend; raadpleeg hiervoor de KNMV website.
De KNMV benadrukt dat deze verzekering geen ziektekostenverzekering is, hiervoor dien je zelf
zorg te dragen. Ook kosten in verband met het wettelijk verplichte eigen risico worden niet
vergoed.
De ongevallenverzekering geldt uitsluitend voor KNMV-licentiehouders.

Voor meer informatie over deze ongevallenverzekering kun je terecht op onze internetsite:
http://knmv.krollerboom.nl/. Hier vind je ook informatie over het afsluiten van aanvullende
dekkingen op je ongevallenverzekering.
Verklaring
Door het aanvragen van de licentie verklaar je tevens dat je voldoende rijvaardigheid en
motorbeheersing bezit voor deelname aan de activiteiten waarvoor jij de licentie aanvraagt.
Deze verklaring is onverbrekelijk verbonden met het aanvragen van een KNMV-licentie.
Door deze verklaring digitaal te bevestigen verklaart de aanvra(a)g(st)er of diegene die gerechtigd
is voor hem/haar te tekenen (bij aanvra(a)g(st)ers jonger dan 18 jaar), dat hij/zij de bovenstaande
tekst heeft gelezen, begrepen en accepteert.
Meer informatie
Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met Lea Boogaarts,
telefoonnummer: 026-3528518, e-mail: l.boogaarts@knmv.nl.

