
Huisregels van AMBC Staphorst 
       

 
 
1. Het betreden van dit terrein geschiedt op eigen risico. 
2. Parkeren langs de baan en op andere schadegevoel ige plekken is geheel voor eigen risico en 

valt niet onder de verantwoordelijkheid van de club  of de KNMV. 
3. Het is verboden zich op die delen van de accommo datie te bevinden welke door de club zijn 

aangeduid als “verboden voor publiek”. 
4. Het is verboden zich te bevinden op het circuit en/of in de veiligheidszones. U mag zich alleen 

op het circuit bevinden als u aan het trainen bent op uw motor. 
5. U traint altijd voor eigen risico, als er te wei nig vlaggenisten op de baan aanwezig zijn tijdens 

de trainingen kan er NIET gereden worden! Helpers e n/ of andere aanwezigen zullen dan als 
vlaggenist aan de baan moeten gaan staan. Zonder vl aggers dus geen training! 

6. In het geval van pech of als u valt op een onove rzichtelijke plek, moet u zichzelf  eerst in 
veiligheid brengen en de andere rijders waarschuwen  dat er gevaar dreigt. 

7. Het bezit van een geldige KNMV of MON licentie i s verplicht om te mogen rijden op de baan. 
Op verzoek van de organisator of overheidsinstantie  moet u deze kunnen laten zien. 

8. U kunt de eigenaar van de accommodatie, de organ isator, een andere rijder of de KNMV niet 
aansprakelijk stellen voor enige schade die u oploo pt door het aanwezig zijn op de 
accommodatie. 

9. U dient te zorgen dat de motor voldoet aan de ge stelde eisen zoals die in de 
bondsreglementen staan vermeld. 

10. U dient uw plek schoon achter te laten bij vert rek. 
11. Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zi jn.  
 
Met blokletters invullen svp.  
 
Voornaam: ……………………………Achternaam: ………………………………………………..         
      
Adres:                 ………………………………………………………………….. 
 
Postcode en Woonplaats:             …………………………………………………………………. 
 
Geboorte datum: …………….Telefoon: ………………………e-mail: ………………………………. 
 
KNMV startbewijs of districtlicentie: Nummer …………………Afgiftedatum:  ………………. 
 
De ondergetekende verklaart dat hij/zij de bovensta ande huisregels van AMBC Staphorst        
heeft gelezen, begrepen en accepteert.  
 
Datum: ………………………  Plaats:  ………………………………….. 
 
Handtekening rijder: …………………………………….. 
 
Indien minderjarig, naam en handtekening van de oud er/voogd: …………………………………………. 
 
KNMV 
Deze rijderverklaring dient de club op te slaan in een dossier en dient elk jaar opnieuw ingevuld te w orden door de gebruiker van de 
accommodatie. Het dossier dient minimaal 5 jaar doo r de club bewaard te worden. Deze verklaring blijft  ter beschikking van de KNMV 
en zal aan de KNMV opgestuurd worden op aanvraag va n de KNMV. Zonder deze verklaring neemt de KNMV gee n schadegevallen in 
behandeling.  


