
 SAFETY RULES – CAMPERDRIVING EXPERIENCE  
 

 
 

Vrijwaringsverklaring rijvaardigheidsoefeningen   
 
Geachte heer / mevrouw,  

 
Binnenkort gaat u met uw eigen camper deelnemen aan de rijvaardigheidsoefeningen op het 
Rijvaardigheidscentrum Lelystad. Deze rijvaardigheidsoefeningen worden door u in uw eigen camper 
uitgevoerd onder begeleiding van instructeurs van Prodrive Academy. Op de dag zelf dient u bij 
binnenkomst de Safety Rules in deze vrijwaringsverklaring te ondertekenen. Wij adviseren u dit 
document alvast te lezen zodat u op de hoogte bent van de inhoud. 
 
1. U bent in het bezit van een geldig rijbewijs passend bij het gewicht van uw camper. 
2. U verklaart dat u geen medicatie gebruikt die uw rijvaardigheid en de veiligheid van andere 

deelnemers/instructeurs in gevaar kunnen brengen. 
3. U verklaart dat u niet onder invloed bent van alcohol, restalcohol en drugs die uw rijvaardigheid 

en de veiligheid van andere deelnemers/instructeurs in gevaar kunnen brengen. 
4. De training op het terrein kan uitdagende onderdelen bevatten zoals hard remmen en uitwijken. 

Overtuig uzelf ervan dat u uw fysieke gesteldheid het toelaat om deze uitdagingen te 
ondergaan. 

5. U stemt erin toe de aanwijzingen van de instructeur strikt op te volgen en niet af te wijken van 
de aangewezen oefening. 

6. Is uw camper bij de NKC verzekerd, dan vindt u onder artikel 3.2.4. in de bijzondere 
voorwaarden 01-2018, dat uw camper is verzekerd tijdens dit event. Als u geen verzekering 
heeft bij de NKC, overtuig uzelf dan van de benodigde dekking bij uw eigen verzekering. 

7. Bij grove nalatigheid kan Prodrive Training de door u aangerichte schade aan personen, 
goederen, voertuigen en/of andere zaken op u verhalen. Onder grove nalatigheid wordt 
verstaan: schade die veroorzaakt wordt door roekeloos rijgedrag, het rijden onder invloed van 
alcohol en/of medicijnen en/of verdovende middelen; dit is geen limitatieve opsomming.  

8. De rol van de NKC is een organiserende door sec het aanbieden van het event. 
9. Uw deelname geschiedt volledig onder eigen verantwoordelijkheid. 
10. Prodrive Training, noch de medewerkers, vrijwilligers, instructeurs en/of directie kunnen 

aansprakelijk gesteld worden voor materiele of immateriële schade, letselschade inbegrepen, 
aan u of aan uw persoonlijke eigendommen, veroorzaakt door deelneming aan of 
gebruikmakend van de faciliteiten/diensten.  

11. Onthoud goed: “Better safe than sorry”. 
 

 
Op de dag van het evenement ondertekent u voor aanvang deze Safety Rules. Door ondertekening 
gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden, mede namens de extra inzittenden die met 
hem/haar meerijden tijdens de rijvaardigheidsoefeningen.  

 


