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Deﬁnities
De rally
Het evenement bestaande uit een met een motorrijtuig langs openbare wegen af te leggen route,
welke wordt verreden volgens een aan de deelnemers te verstrekken routebeschrijving en/of
kaartleesopdrachten en het bijbehorende reglement.
Deelnemer
Ieder lid van een equipe bestaande uit een bestuurder en een navigator die samen de
bemanning vormen van het motorrijtuig waarmee zij aan de rally deelnemen.
De organisatie
De opdrachtgever (Saab Winter Rally) als organisator van de rally alsmede de Stichting
RallyControl als uitzetter en degenen die ter ondersteuning voor de organisatie zijn
geassumeerd.
Sponsoren
Ondernemers en organisaties die ﬁnanciële steun of ondersteuning in natura verlenen aan de
Saab Cabrio Rally.
Verklaring
● De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan de Saab Winter Rally zowel
voor de deelnemer als voor derden het risico meebrengt van zaakschade en
personenschade (letselschade), gevolgschade daaronder begrepen. De deelnemer neemt
deze risico's uitdrukkelijk voor zijn rekening.
● De organisatie van de Saab Winter Rally, sponsoren en Stichting RallyControl aanvaarden
geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook – ongeacht waaruit die schade
bestaat en hoe die is ontstaan – die een deelnemer verband houdende met zijn of haar
deelname aan de rally lijdt dan wel aan derden of andere deelnemers veroorzaakt. De
deelnemer verklaart dat hij de organisatie en de sponsoren niet aansprakelijk zal stellen
of houden en hen zal vrijwaren voor enige door hem geleden schade, materieel of
immaterieel, letselschade hieronder begrepen.
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Bovendien verklaart de deelnemer dat tijdens het evenement het motorrijtuig waarmee
aan de Saab Winter Rally wordt deelgenomen tegen het risico van wettelijke
aansprakelijkheid verzekerd is conform de vereisten zoals vastgelegd in de Wet
aansprakelijkheid motorvoertuigen, dan wel – indien het motorrijtuig niet in Nederland is
geregistreerd - conform de eisen in het land waarin de auto staat geregistreerd, dat het
motorrijtuig een geldige APK-keuring heeft, of een daarmee gelijk te stellen keuring als
het motorrijtuig in het buitenland is geregistreerd en voorts dat degene die de auto
bestuurt beschikt over een in Nederland geldig rijbewijs.

Door inschrijving voor deelname aan de rally en door het tekenen van de ‘Tekenlijst
Vrijwaringsverklaring’ bij de start gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande bepalingen.
Deventer, 18 februari 2023

