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TOESTEMMINGSFORMULIER – KARTING / PIT BIKE 
 

 

Ondergetekende, 

 

Naam: ________________________________________________________ Voornaam: _____________________________________________ 

 

Geboren te: ____________________________________________________ Geboortedatum: _________________________________________ 

 

Adres: _______________________________________________________________ Plaats: _________________________________________ 

 

E-mail: _______________________________________________________________________ Tel.: ___________________________________ 

 

Verklaart: 

 

1. Op niet-exclusieve wijze en gezamenlijk met andere deelnemers gebruik te willen maken van de diensten, aangeboden door Racelandkart, nl. de 

verhuur aan ondergetekende door Racelandkart, per tijdseenheid, van het parcours, gelegen in het gebouw van Racelandkart te 3670 MEEUWEN-

GRUITRODE, Kerkhofstraat 18 bus 2, tezamen met de voertuigen en de bijhorende (beschermings-)uitrusting die door Racelandkart worden 

aangeboden, dit in overeenstemming met de tarieven en voorwaarden van kracht op het ogenblik van het ondertekenen van dit toestemmingsformulier. 

 

2. De volgende begrippen in dit toestemmingsformulier te begrijpen en te interpreteren als volgt: 

 

Parcours:een zone in het gebouw van Racelandkart, die bestemd is om erop te rijden met Pit Bikes, Karts en Kinderkarts, die slechts toegankelijk is 

via één ingang en één uitgang die verbonden zijn met de pitstrook en die samen met de pitstrook één afgesloten geheel vormt; 

Pitstrook: de zone naast het parcours, bestemd om veilig het voertuig te betrekken, het voertuig te parkeren en het voertuig te verlaten, die met het 

parcours verbonden is door één ingang en één uitgang en die samen met het parcours één afgesloten geheel vormt; 

Deelnemer: Elke persoon die in een Kart of Kinderkart of op een Pit Bike zit en zich daarmee in de pitstrook of op het parcours bevindt; 

Medewerker:de directie, het personeel en/of de vrijwilligers van Racelandkart; 

Toeschouwer: elke persoon die zich in of rond de gebouwen van Racelandkart bevindt en geen deelnemer of medewerker is; 

Kart: klein gemotoriseerd voertuig, zonder carrosserie, met vier kleine wielen, één zitplaats, een verlaagde ophanging en met een maximale snelheid 

van 75 km/u, bestemd voor personen met een leeftijd vanaf 14 jaar; 

Kinderkart: een Kart waarvan de maximale snelheid beperkt is tot 50 km/u en die bestemd is voor en aangepast is aan kinderen met een leeftijdvan 8 

tot 14 jaar; 

Pit Bike:klein gemotoriseerd voertuig met een viertaktmotor, één zitplaats, twee kleine wielen en met een maximale snelheid van 45 km/u, bestemd 

voor personen met een leeftijd vanaf 18 jaar; 

 

3. De vaardigheid en behendigheid te hebben in het besturen van gemotoriseerde voertuigen, o.a. op een afgesloten circuit. Hij gaat ermee akkoord 

dat een medewerker eenzijdig bepaaltof hij, bij deelname aan activiteiten met een pit bike, kan meerijden in de categorie voor “beginners”, voor 

“gevorderden” of voor “experten”, en dat hij deze beslissing in alle gevallen dient te respecteren. Een medewerker kan een deelnemer verplichten om 

mee te rijden in een lagere categorie, wanneer blijkt dat hij merkelijk minder vaardig of behendig is dan de andere deelnemers van een hogere 

categorie. 

 

4. Dat het betreden vanhet gebouw, de pitstrook en het parcours en het gebruiken van de voertuigen, de uitrusting en de diensten van Racelandkart 

betekent dat hij deze voorafgaand heeft gezien en ervan overtuigd is dat deze volledig geschikt en voldoende veilig zijn voor het gebruik dat hij er van 

wenst te maken. 

 

5. Ervan op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen dat aan de diensten van Racelandkart, waaraan ondergetekende wenst deel te nemen, 

inherente risico’s verbonden zijnenhet besturen of gebruiken van gemotoriseerde voertuigen steeds een risico inhoudt op persoonlijk letsel, materiële 

schade en eventuele daaraan verbonden gevolgschade, zelfs indien hij alle veiligheids- en preventiemaatregelen naleeft en toepast.  

 

6. Ervan op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen dat, wanneer veiligheidsmaatregelen nageleefd en toegepast moeten worden tijdens het verblijf 

op het parcours, het betreden of het verlaten van het parcours, of elders binnen of rond de gebouwen van Racelandkart, hij zich steeds op een 

voorzichtige en vooruitziende manier dient te gedragen die nodig is om de veiligheid te garanderen. 

 

7. Ervan op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen dat het niet toegelaten is om: 

- een gemotoriseerd voertuig te parkeren op het parcours; 

- in te rijden op, of intentioneel in aanraking te komen met andere voertuigen of personen, of deze intentioneel te hinderen; 

- het voertuig op het parcours te verlaten, zelfs niet in geval van een defect of een aanrijding, en hij de interventie van een medewerker dient af te 

wachten (problemen kunnen aan de medewerker gesignaleerd worden door een hand omhoog te steken); 

- een voertuig te duwen of te laten slepen door anderen; 

- Zich, in het algemeen, onvoorzichtig te gedragen of enige handeling te stellen die medewerkers, toeschouwers of andere deelnemers, op eender 

welke manier, in gevaar kunnen brengen; 

 

8. Dat hij elke richtlijn of maatregel, gegeven of genomen door medewerkers verplicht zal naleven en dat hij de communicatie die aan hem wordt 

gericht door middel van vlaggen en/of lichten begrijpt en zal respecteren: 

- GROEN LICHT: de toegang tot het parcours is toegelaten; 

- ROOD LICHT: de toegang tot het parcours is verboden; 

- ROOD KNIPPERLICHT:er is een gevaar op het parcours, alle deelnemers vertragen, halen elkaar niet in en rijden met de meeste voorzichtigheid 

- ZWART-WIT GEBLOKTE VLAG: de race of sessie is afgelopen, alle deelnemers keren onmiddellijk terug naar de pitstrook; 

- RODE VLAG:een medewerker is van oordeel dat het gedrag van een deelnemer ongepast of onveilig is, de deelnemer is verplicht om zijn gedrag 

aan te passen en elke gevaarlijke of oneerlijke gedraging onmiddellijk te staken; 

- ZWARTE VLAG: het gedrag van de deelnemer is ongepast of gevaarlijk, hij dient zijn race of sessie af te breken en onmiddellijk terug te keren 

naar de pitstrook;



 
- BLAUWE VLAG: een tragere deelnemer wordt gewaarschuwd dat een andere deelnemer hem wil/zal inhalen, de tragere deelnemer is verplicht 

de andere deelnemer door te laten. 

 

9. Ervan op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen dat het een medewerker toegelaten is om een deelnemer of toeschouwer op eigen gezag te 

verwijderen van het parcours, de pitstrook en/of van de gebouwen en terreinen van Racelandkart wanneer deze zich ongepast of gevaarlijk gedraagt, 

de richtlijnen of maatregelen van Racelandkart of haar medewerker niet respecteert of de communicatie inzake veiligheid niet naleeft. Om de veiligheid 

op en rond het parcours en de pitstrook te garanderen, is het Racelandkart ook toegelaten om personen de toegang tot haar gebouwen of terreinen te 

weigeren omwille van ongepast of gevaarlijk gedrag van die personen in het verleden. 

 

10. Ervan op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen dat medewerkers elk voertuig mogen controleren alvorens toegang te verlenen tot de pitstrook 

of het parcours en eenzijdig beslissen om een voertuig te weigeren.Pit bikes moeten uitgerust zijn met een rubberen bescherming van alle delen die 

potentieel in aanraking kunnen komen met de vloer van het parcours en met een opvangbak voor olie- en benzineresidu. 

 

11. Ervan op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen dat ondergetekende geen recht op terugbetaling, compensatie of schadevergoeding heeft 

wanneer de diensten van Racelandkart onderbroken, geschorst of beperkt worden, of wanneer ondergetekende uitgesloten of verwijderd zou worden 

omwille van het niet-naleven van één van de voorwaarden, vermeld in dit toestemmingsformulier. 

 

12. Ervan op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen dat het in de pitstrook of op het parcours niet toegelaten is om voertuigen te wassen, te 

herstellen of te onderhouden, dan wel er olie of andere substanties te gebruiken. Die activiteiten zijn uitsluitend toegestaan in de daarvoor voorziene 

stallingsplaats. 

 

13. Zich in een psychologische en fysieke toestand te bevinden die geschikt en noodzakelijk is voor het uitoefenen van motorsport en zich niet op het 

parcours of de pitstrook te zullen begeven na het nuttigen van alcoholische dranken, het nemen van (al dan niet illegale) drugs of andere middelen die 

een negatief effect kunnen hebben op de reflexen, behendigheid en vaardigheid van ondergetekende of na het vaststellen van een aandoening die het 

beoefenen van motorsport gevaarlijk of onmogelijk maakt. 

 

14. Ervan op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen dat het betreden van het parcours en de pitstrook uitsluitend toegelaten is voor medewerkers 

en voor deelnemers die ingeschreven zijn om deel te nemen aan de eerstvolgend geplande race of sessie en het voor andere personen verboden is om 

deze zones te betreden. 

 

15. Ervan op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen dat Racelandkart niet aansprakelijk is voor (i) schade die een deelnemer of toeschouwer zou 

lijden wanneer die het gevolg is van diens eigen niet-naleving van de voorwaarden van dit toestemmingsformulier of van zijn algemene 

zorgvuldigheidsplicht en (ii) het gedeelte van de schade, die geen lichamelijke letselschade omvat en die een deelnemer of toeschouwer zou lijden als 

gevolg van een lichte of grove fout van Racelandkart of een opzettelijke, dan wel lichte of grove fout van een medewerker, dat de maximale dekking 

van de aansprakelijkheidsverzekering van Racelandkart (€ 1.500.000,-) overschrijdt. Voor categorie “ii” is de aansprakelijkheid van Racelandkart dus 

beperkt tot de verzekeringsdekking. Inzage in deze verzekeringspolis is mogelijk op eenvoudig verzoek. 

 

16. Ervan op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen dat ondergetekende aansprakelijk is voor alle materiële, lichamelijke of immateriële schade die 

hij veroorzaakt en die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van onaangepast of gevaarlijk gedrag op het parcours, de pitstrook of de 

terreinen van Racelandkart, het niet-naleven van de algemene zorgvuldigheidsplicht die geldt bij motorsportactiviteiten of het niet respecteren van 

richtlijnen, aanwijzingen, communicaties of maatregelen van Racelandkart of haar medewerkers. 

 

17. Ervan op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen dat deelnemers zich slechts op het parcours of de pitstrook mogen begeven in geschikte 

(veiligheids-)uitrusting. Die uitrusting bestaat minstens uiteen helmmuts en een helm met kaakbescherming en volledig gesloten vizier. Deelnemers die 

een kart of kinderkart besturen, dragen ook een race-overall. Deelnemers die een Pit bike besturen, dragen ook een aangepast motorpak met 

rugbescherming en brandwerende handschoenen. Helmen dienen een E-keurmerk te dragen, minstens conform de UNECE-norm 22.05. De andere 

uitrusting dient te zijn voorzien van een CE-goedkeuring. Het gebruik van eigen uitrusting is toegestaan, mits het aan deze vereisten voldoet. Indien 

ondergetekende niet over zulke uitrusting beschikt, kan hij die huren bij Racelandkart. Het is niet toegestaan objecten of kleding te dragen die gevaarlijk 

kunnen zijn bij het besturen van een kart, kinderkart of pit bike, zoals bijv. sleutels, halskettingen, portefeuilles, mobiele telefoontoestellen, sjaals, 

camera’s of fototoestellen. Dergelijke objecten of kleding kunnen op eigen risico worden achtergelaten in afsluitbare lockers in de kleedkamer. 

Racelandkart en haar medewerkers zijn echter niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van achtergelaten kledij of objecten in de 

kleedkamer of de lockers. 

 

18. Ervan op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen dat Racelandkart en haar medewerkers eenzijdig het recht hebben een race of sessie te 

onderbreken, stop te zetten of definitief af te gelasten, in welk geval de deelnemers die hun race of sessie daardoor niet kunnen voltooien of aanvangen 

recht hebben op een terugbetaling van de betaalde prijs met uitsluiting van elk recht op verdere schadevergoeding, op voorwaarde dat zij alle 

bepalingen van dit toestemmingsformulier hebben nageleefd. 

 

19. Ervan op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen dat de persoonlijke informatie van ondergetekende, zoals ingevuld in dit toestemmingsformulier, 

behoudens uitdrukkelijke toestemming van ondergetekende, uitsluitend door Racelandkart bewaard, verwerkt en gebruikt zal worden om 

ondergetekende te informeren in verband met zijn lidmaatschap. Hij heeft steeds recht op inzage en aanpassing van de persoonlijke gegevens die 

Racelandkart over hem bewaart. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ondergetekende aanvaardt alle voorwaarden van dit toestemmingsformulieren verbindt er zich toe deze na te leven wanneer hij zich op de 

terreinen of in het gebouw van Racelandkart bvba bevindt en/of gebruik maakt van de diensten van Racelandkart (verplicht aan te vinken). 

 

Ondergetekende geeft toestemming aan Racelandkart om zijn persoonlijke gegevens te gebruiken of door te geven aan derden voor het 

verzenden van gerichte informatie door Racelandkart of haar partners over promoties, aanbiedingen, activiteiten of nieuws, gerelateerd aan 

motorsport. Ondergetekende kan deze toestemming op elk ogenblik intrekken door een e-mail te sturen aan info@racelandkart.be. 

 

Gedaan te Meeuwen-Gruitrode, in twee exemplaren, waarvan één voor racelandkart en één voor ondergetekende, 

 

Op ______/______/__________ (datum) 

 

 

 

Handtekening ondergetekende: _______________________ Stempel Racelandkart: _____________________________ 


