
 

 

 

 

 

Raceway Venray  -  Eigen risico formulier/ inschrijfformulier 

 

 

Naam event ……..……………………………………………………………………….………….    (datum) ……… - ……… - 2021 

 

 

Naam deelnemer  :   ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Straat    :   ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Postcode   :   ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Woonplaats   :   ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Geboortedatum   :   ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefoonnummer  :   ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mailadres   :   ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Transpondernummer  :   ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kartnummer   :  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kruis aan in welke klasse u wilt deelnemen: 
 

o Honda cadet gk4 

o 4takt cadet 

o Parolin rocky 

o Mini Parilla 60cc gk4 

o Mini 60cc 

o Micro max 

o Rk1 

o Mini max 

o Id engine automaat  

o Id engine rookie 4shift 

o Formula Honda 9 pk junior 

o Formula Honda 9pk senior 

o Tillotson t4 

o Iame x30 junior 

o Rotax max junior 

o Iame x30 senior 

o Rotax max senior 

 
Kosten deelname zijn €100,- en dienen contant betaald te worden bij inschrijving. (er kan niet gepind worden op het 

circuit!) Na betaling ontvangt u het deelnamebewijs. U bent daarmee tevens lid van kartclub Raceway Venray, daar zijn 

verder geen extra kosten en verplichtingen aan verbonden.   



 

 

 

 

 

 

De ondergetekende verklaart : 

 

- de regels en bepalingen van de organisator en/of Raceway Venray te accepteren en op te volgen; 

- dat deelname aan de activiteiten volledig op eigen risico geschied; 

- op geen enkele wijze de organisator en/of Raceway Venray verantwoordelijk te stellen, een gerechtelijke 

procedure te zullen aanspannen dan wel een claim te leggen als gevolg van door hem/haar geleden schade, 

materiële en/of persoonlijk letselschade daaronder begrepen; 

- dat hij/zij zich sportief en correct gedraagt; 

- dat hij/zij zich bewust is van de risico’s die gepaard gaan met snelheidsactiviteiten; 

- dat hij/zij als (bij)rijder niet onder invloed van alcohol en/of andere verdovende middelen is; 

- dat hij/zij verantwoordelijk is voor door hem/haar veroorzaakte schades aan het voertuig en/of  

aan het circuit(terrein). 

 

 

EXTRA MAATREGELEN IVM CORONAVIRUS: 

 

• U dient zich te houden aan het protocol/ regelement COVID19  Dit regelement hangt op diverse plekken op het 

circuit ter inzage. Wie deze regels niet opvolgt zal het terrein moeten verlaten en mag niet meer deelnemen aan 

dit evenement!  

• U dient de aangegeven regels en bebordingen op het circuit op te volgen. 

• Boetes door overheidsinstanties bij overtreding zijn voor eigen risico! 

 

 

 

 

Handtekening   :   ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handtekening ouder/voogd :   ……………..………………………………………………………………………………. 


