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VRIJWARING EN VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN EVENEMENTEN 
GEORGANISEERD DOOR DE LAND ROVER CLUB HOLLAND (LRCH)  
  
Door akkoord te gaan met deze vrijwaring en voorwaarden voor deelname aan evenementen 
georganiseerd door de LRCH verklaart deelnemer, voor zichzelf en namens eventuele 
passagiers/gasten, bekend te zijn en nadrukkelijk in te stemmen met het navolgende:  
  
De organisatie LRCH organiseert voor haar leden en eventuele genodigden evenementen in de 
breedste zin van het woord in Nederland en het buitenland op zowel openbare- als privéterreinen. 
De organisatie, evenals haar officials, marshalls, vrijwilligers, sponsoren en bestuursleden zijn 
tegenover deelnemers, alsmede tegenover eventuele passagiers/gasten, aan de evenementen niet 
aansprakelijk voor welke schade dan ook die met betrekking tot deelname aan evenementen kan 
ontstaan. Deelnemer verklaart, alsmede voor eventuele passagiers/gasten, uitdrukkelijk de 
voornoemde partijen te vrijwaren tegen alle schade en aansprakelijkheid, zowel jegens derden, in 
zoverre veroorzaakt door deelname aan de evenementen.  
  
Deelnemer en eventuele passagiers/gasten aan de evenementen verklaren zich bewust van het feit 
dat deelname hieraan –gelet op de aard van gemotoriseerde sport- zowel voor hem/haar als voor 
derden, risico’s voor schade / letselschade / zaakschade en gevolgschade evenals eventuele 
immateriële schade inhoudt. Deelnemer en eventuele passagiers/gasten nemen deze risico’s 
nadrukkelijk voor zijn/haar rekening.  
  
Door deel te nemen aan de evenementen onderwerpen deelnemer en eventuele passagiers/gasten 
zich nadrukkelijk aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de LRCH en aanvaardt meer 
in het bijzonder de volgende bepalingen daaruit:  
  
Uit de statuten van de LRCH:   
“De vereniging is niet aansprakelijk voor schade die geleden wordt door een lid van de vereniging 
als gevolg van een door de vereniging georganiseerd evenement (bijvoorbeeld terreinevenementen 
en puzzelritten). Ieder lid draagt zorg voor een eigen verzekering waarmee de hiervoor genoemde 
schade, evenals die van de inzittenden van het voertuig, wordt gedekt”.   
  
Uit het Huishoudelijk Reglement van de LRCH   
“Leden zijn verplicht om de aanwijzingen van de organisatoren van de onder auspiciën van de 
vereniging georganiseerde activiteiten op te volgen. Het niet voldoen aan deze verplichting kan 
grond opleveren tot vervallenverklaring van het lidmaatschap op grond van artikel 10 sub c van de 
statuten van de vereniging”.   
 

❖ De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn hier te lezen: 
Statuten LRCH.pdf / Huishoudelijk reglement Land Rover Club Holland (lrch.nl) 

 
 
Deelnemers en eventuele passagiers/gasten zijn verplicht zich bij alle evenementen te 
allen tijde aan de volgende bepalingen te houden:   
  
• Iedere auto is tenminste WA verzekerd. Het is deelnemer bekend dat zijn/haar polis mogelijk 

de deelname aan off-road evenementen op besloten terreinen uitsluit als verzekerd risico. 

• Bij een buitenlands kenteken moet een internationaal verzekeringsbewijs getoond kunnen 

worden. 

• Op verzoek van de LRCH moet een verzekeringsbewijs getoond kunnen worden. 

• Iedere bestuurder dient in bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 

• Iedere auto moet in een zodanig goede technische staat verkeren dat deze geen gevaar kan 

opleveren voor de bestuurder, inzittenden en/of omstanders van het voertuig. 

• In bepaalde situaties kan het dragen van veiligheidsgordels verplicht worden gesteld. 

• Alle personen in een auto hebben een zitplaats en gebruiken die. 

• In de laadruimte, laadbak van een pick-up, treeplanken, roofracks of motorkap mogen geen 

passagiers worden vervoerd. 

https://www.lrch.nl/wp-content/uploads/2022/10/Statuten-LRCH.pdf
https://www.lrch.nl/wp-content/uploads/2021/07/LRCH-Huishoudelijk-reglement-28-04-2021.pdf
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• Buiten de auto dienen honden aangelijnd te zijn. 

• Ongevallen en calamiteiten direct melden bij de LRCH organisatie. 

• Tijdens evenementen kunnen foto’s/video’s/drone opnames worden gemaakt ten behoeve van 

de club communicatie met leden. De LRCH Privacyverklaring is hier te lezen: Privacyverklaring - Land 

Rover Club Holland (lrch.nl)  

• Deelnemers en eventuele passagiers/gasten zijn bekend met de door de LRCH gehanteerde 

“Spelregels Clubevenementen” en verklaren zich hierna te gedragen. De spelregels worden 

afgedrukt in ieder clubmagazine en zijn hier te lezen: Veiligheid in het terrein - Land Rover Club Holland 

(lrch.nl) 

 

  
Deelnemer verklaart, alsmede voor zijn/haar passagiers/gasten, zich bij de evenementen te 
conformeren aan de ter plaatse geldende wet- en regelgeving.   
  
LRCH noch haar bestuursleden noch de personen die bij de uitvoering van evenementen betrokken 
zijn, kunnen aansprakelijk worden gehouden voor aanwijzingen, instructies en dergelijke die 
worden gegeven gedurende het evenement.    
  
Deze vrijwaringsverklaring wordt gedurende één jaar bewaard. Aanspraken die een deelnemer 
meent te hebben op de LRCH vervallen na verloop van één jaar.  
  
Op deze vrijwaringen en voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en in geval van 
geschillen uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. 

https://www.lrch.nl/club/privacyverklaring/
https://www.lrch.nl/club/privacyverklaring/
https://www.lrch.nl/evenementen/veiligheid-in-terrein/
https://www.lrch.nl/evenementen/veiligheid-in-terrein/

