
 

 

 

Hou vaart in de YZF -Club 
en wordt lid voor slechts 

€ 30,- per jaar 

 

Inschrijfformulier 2016 

Ja, ik word lid van de snelste club van Nederland. 

Naam: ................................................................................................................................................................ Voorletter(s): ...................................... m / v  

Adres: ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

Postcode: ............................................ Woonplaats: ..................................................................................................................................................................  

Tel: ......................................................../ 06 - ................................................ Email:...........................................................................................................................  

Ik rijd op een .............. van bouwjaar: .............................. met als kleurstelling: ..............................................................................  

Enthousiast gemaakt door: .............................................................  

 
Bovenstaande gegevens mogen wel / niet worden opgenomen in de algemene ledenlijst. Deze lijst staat op het besloten ledendeel van de website van de YZF R-

Club. Ik geef wel / niet toestemming om via e-mail/post op de hoogte te worden gehouden van activiteiten of mededelingen die betrekking hebben op de YZF R-
Club.  
 
Georganiseerde activiteiten die niet mogen ontbreken bij de YZF R-Club zijn: 

.............................................................................................................................................................................................................  

 
Datum: ......................................................................................... Handtekening: ..........................................................  

Dit formulier opsturen naar:      
        Let op: maak zelf

YZF R-Club Nederland      rekeningnummer NL34 ABNA 0554 4088 80 
 je contributie over naar 

t.a.v. Eric de Wolf      t.n.v. YZF R-Club Nederland. Pas 
Strobloemstraat 12      ontvangst van je betaling ben je lid. 

na 

6942 VS  DIDAM 
 

WWW.YZF -CLUB.NL 
de snelste club van Nederland 

 



 

 
 

 

E-mail:  Internet: 
contact@yzfr-club.nl  www.yzfr-club.nl 
 

Eigen Verklaring / Vrijwaring  

1. Deelnemers: Deelname is mogelijk voor iedereen die in het bezit is van een Yamaha YZF-R. Bestuurders van 
deze motorfiets dienen in het bezit te zijn van een geldig (A) rijbewijs en moeten minimaal WA verzekerd 
zijn. Uiteraard worden er ook ritten gereden en evenementen georganiseerd, welke voor alle motormerken 
toegankelijk zijn; dit wordt vooraf kenbaar gemaakt.  

2. Aanmelding en betaling: Aanmelding geschiedt door invullen van het inschrijfformulier op de website tenzij 
anders aangegeven. Alleen volledig en correct ingevulde inschrijfformulieren worden geaccepteerd. Indien 
aan een activiteit kosten verbonden zijn zal de betalingsprocedure duidelijk aangegeven zijn. Een inschrijving 
zal in dat geval pas definitief zijn na betaling en ontvangst daarvan door de YZF R-Club. Activiteiten en 
inschrijving worden tijdig bekend gemaakt. Acceptatie van inschrijving gaat op volgorde van ontvangst. Na 
ontvangst van een aanmelding zal contact met je opgenomen worden ter bevestiging.  

3. Annulering door de YZF R-Club: De YZF R-Club behoudt zich het recht voor in geval van overmacht of 
weersomstandigheden een activiteit, weekend of toertocht te annuleren, te wijzigen of te onderbreken. Bij 
annulering van een weekend ontvangt u alle door u overgemaakte gelden retour, onder aftrek van gemaakte 
reserveringskosten voor gebouwen of terreinen en zonder recht op enige schadevergoeding.  

4. Aansprakelijkheid: Deelname aan activiteiten en evenementen van de YZF R-Club vindt plaats op eigen risico! 
De YZF R-Club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van onze activiteiten. 
Deelname aan onze activiteiten en evenementen geschiedt op vrijwillige basis. Wij zijn niet aansprakelijk 
voor diefstal, verlies of beschadiging van eigen eigendom of eigendom van derden.  

5. Aanvullend op het bovenstaande wordt nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor schade of persoonlijk 
letsel tijdens de toertochten uitgesloten.  

6. De YZF R-Club is niet verantwoordelijk / aansprakelijk voor afwijkende / gewijzigde (verkeers)situaties en 
kennelijke verschrijvingen, drukfouten of software afwijkingen (GPS).  

7. Het staat de deelnemer vrij om van de route af te wijken.  
8. De voorrijder geeft aanbevelingen en doet suggesties voor de best te volgen route of groepsindeling; het is 

beleefd om deze te volgen, echter staat het de deelnemer vrij daarvan af te wijken als hij de inzichten van de 
voorrijder om welke reden dan ook niet deelt.  

9. Het deelnemen aan rijden in groepsverband geschiedt op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid 
van de deelnemer. Dit geldt ook indien u in een groep rijdt met een voorrijder.  

10. Houdt u zich aan de ter plaatse geldende verkeersregels, rijd niet te snel en houd voldoende afstand. 
11. Deelname aan het verkeer geschiedt geheel op eigen risico.  
12. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor plotseling optredende wijzigingen, blijf daarom te allen tijde 

alert op de weg en de weg- en weersomstandigheid.  
13. Routes zijn vooraf bepaald, hierdoor kunnen situaties op de routebeschrijving af wijken van de werkelijke 

situatie. Het is geen verplichting een route volledig uit te rijden, laat de voorrijder / groepsleden tijdig weten 
als je tijdens een tocht eerder afscheid neemt.  

14. Als u in een groep rijdt houdt u zich dan aan de regels voor rijden in een groep (zie het PDF-document 
“rijden in groepsverband”).  

 
Hierbij verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voor deelname:  
 
Naam: ……………………………………………  Datum: ……………………………………………… 

Lidnummer: R……………    Plaats:  ……………………………………………… 

Handtekening: ………………………………. 

 
    Dit formulier opsturen naar: 
    YZF R-Club Nederland 
    T.a.v. Eric de Wolf 
    Strobloemstraat 12 
    6942 VS  Didam 
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