MACHTIGING OUDER-KIND LICENTIE

Middels dit schrijven geef ik (volmachtgever),
Naam: __________________________________________________________
Licentienr: _______________________________________________________
Toestemming aan (gemachtigde*),
Naam: __________________________________________________________
Licentienr: _______________________________________________________ (invullen indien mogelijk)
om mij te vertegenwoordigen en namens mij op te treden voor:
Naam kind: ______________________________________________________
Licentienr: _______________________________________________________
Tijdens:
Naam evenement: _________________________________________________
Datum van het evenement: __________________________________________

Handtekening volmachtgever:

Handtekening gemachtigde:

______________________

______________________

*De gemachtigde dient zich te houden aan de voorwaarden, zoals op de achterzijde weergegeven, welke ook van
toepassing zijn op de gemachtigde. Voor “aanvrager/licentiehouder” dient in de voorwaarden “gemachtigde” te
worden gelezen

Ondergetekende (hierna: de aanvrager):
Verklaart door ondertekening van dit formulier bekend te zijn met en zich te onderwerpen aan de voor hem/haar van
toepassing zijnde KNAF-reglementen. Onder KNAF-reglementen worden verstaan alle reglementen geldend voor het betreffende jaar welke staan vermeld in het Autosport Jaarboek en de Code Sportif International van de Fédération International de l'Automobile, alsmede alle aanvullingen en/of wijzigingen op genoemde reglementsboeken. Tevens moeten
alle bepalingen en regelingen en hun aanvullingen en/of wijzigingen betreffende een wedstrijdevenement als KNAFreglement worden beschouwd. Het Autosport Jaarboek zal aan iedere licentiehouder kosteloos worden verstrekt. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen kunnen op verzoek kosteloos worden verstrekt.
De aanvrager onderwerpt zich onherroepelijk aan het gezag van de KNAF, en alle voor hem/haar van toepassing zijnde
KNAF-reglementen. De aanvrager aanvaardt dat het Tuchtcollege en het College van Beroep voor de Autosport Rechtspraak bij uitsluiting bevoegd zijn om alle geschillen tussen hem/haar en de KNAF, zulks met inachtneming van de van
toepassing zijnde KNAF-reglementen, te beslechten.
Voorts verplicht de aanvrager zich te onderwerpen aan een medisch onderzoek volgens de bepalingen van de FIA/KNAF
en verklaart hij/zij zelf verzekerd te zijn voor de kosten van geneeskundige behandeling ten gevolge van een ongeval tijdens deelname in de ruimste zin aan de uit te oefenen tak van autosport.
Indien de aanvrager een licentie verkrijgt, is hij/zij zich als licentiehouder bewust van het feit dat deelneming aan trainingen en/of races zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden,
risico's voor schade -letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen- inhoudt. De licentiehouder neemt
deze risico's uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De KNAF, haar sectiebesturen, haar organisatoren en haar medewerkers, bestuursleden en officials aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de licentiehouder in
verband met deelneming aan trainingen en/of races lijdt, tenzij die schade is te wijten aan opzet of grove schuld zijdens
KNAF. De licentiehouder verklaart dat hij/zij de KNAF, noch de hierboven genoemde personen of instanties, aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar in verband met deelneming aan de trainingen en/of races geleden
schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen.
Bij de kosten van uw licentie zijn inbegrepen de kosten van een ongevallenverzekering met de volgende beperkte werelddekking:
A. € 25.000,- in geval van overlijden;
B. € 100.000,- maximaal bij blijvende algehele invaliditeit;
C. € 1.000,- maximale vergoeding kosten geneeskundige behandeling;
De polisvoorwaarden van deze verzekering worden op aanvraag toegezonden. De aanvrager verklaart bekend te zijn met
de in de polisvoorwaarden genoemde uitsluitingen en beperkingen, en de termijn waarbinnen bij de verzekeraar melding gemaakt dient te worden van claims naar aanleiding van ongevallen, schades etc.
De aanvrager:
verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of, aan de in de reglementen gestelde eisen te voldoen.
is bekend met het feit dat het verboden is om naast de KNAF autosport-licentie een andere (bijvoorbeeld buitenlandse) autosport-licentie te bezitten geldig in dezelfde periode.
verklaart akkoord te gaan met het feit dat de gegevens, zoals vermeld aan de ommezijde van dit formulier, in
een persoonsregistratie-systeem zullen worden opgeslagen.
Indien u een internationale licentie aanvraagt én medicatie gebruikt die op de Dopinglijst (www.wada-ama.org) staat
moet u dit doorgeven aan de FIA.
Op http://www.fia.com/sports/anti-doping/therapeutic-use-exemptions is het Therapeutic Use Exemption (TUE)
aanvraagformulier te downloaden.

LET OP: Ondertekening van dit formulier aan de ommezijde is verplicht! Door ondertekening van dit formulier verklaart u
op de hoogte te zijn, dat de website van de KNAF het officiële orgaan is. Reglementen en reglementswijzigingen gaan
van kracht op het moment dat deze op de website worden gepubliceerd.
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