
REGLEMENT EYBIS.com-EVENT 

 

 

ART  1. DEFINITIE "EYBIS.com-Event" 

 “EYBIS.com-Event" is een bijeenkomst van motorrijders, teneinde er vrij te rijden op het circuit in 

sessies. 

ART  2. ORGANISATIE - GEBRUIK BEELDMATERIAAL 

 � De organisatie is in handen van “EYBIS” (www.eybis.com).  Iedere deelnemer en/of bezoeker 

verplicht er zich toe alle richtlijnen van het organisatieteam strikt na te leven. 

� De organisatie behoudt zich het recht - om zonder enig verhaal van deelnemers - foto’s en of 

video’s van het event op de website van EYBIS.com te plaatsen.  

ART  3. TOEGELATEN VOERTUIGEN EN RIJDERS 

 Alle motorfietsen die in goede technische staat verkeren met bijzondere aandacht voor goede vering, 

aangepaste banden, perfect werkende remmen en afwezigheid van olielekken. 

Enkel de ingeschreven rijders mogen zich met een motorfiets op de omloop begeven.  Uitlenen van de 

motorfiets aan niet ingeschreven personen is ten strengste verboden.  Overtreders zijn zelf 

verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en hebben geen enkel verhaal tegenover de personen 

opgesomd in de punten 1 tot en met 5 van de afstand van verhaal.  Overtreders worden daarenboven 

onmiddellijk uitgesloten van verdere deelname aan het evenement.  Op de omloop mogen GEEN 

passagiers worden meegenomen op de motor. 

ART  4 UITRUSTING EN GEDRAGSCODE 
 De deelnemer dient gekleed te zijn in een volledig lederen pak (met uitzondering van deelnemers in de 

beginnersgroep die ook een motorpak in ander materiaal zoals gore-tex, cordura, enz. mogen dragen) 

en drager te zijn van een gehomologeerde helm, laarzen en handschoenen.  

Elke vorm van competitie is formeel uitgesloten!  Alle deelnemers horen in deze geest te rijden met 

respect voor de andere rijders.  Elke deelnemer die door de organisatie als gevaarlijk bestempeld wordt, 

zal uitgesloten worden van verdere deelname.  Hiertegen is geen enkel verhaal mogelijk.  Geen enkel 

organisatievoertuig (ziekenwagen, takelwagen, voorrijder…) mag ingehaald worden zolang het zich op 

de omloop bevindt. 

ART  5 IDENTIFICATIE DEELNEMERS - POLSBANDJE 

 De motorfiets van iedere deelnemer wordt - na de technische controle met succes gepasseerd te zijn - 

door de organisatie voorzien van een zelfklever die dienstig is als toegangsbewijs tot de omloop.   Elke 

deelnemer dient het (de) verstrekte polsbandje(s) te dragen en te vertonen op elk verzoek van de 

organisatie.  

ART  6. TOEGANG TOT OMLOOP 

 Toeschouwers zijn principiëel verboden langs de omloop, tenzij mensen met een specifieke toelating 

zoals bv. fotograaf, video-man, enz. 

ART  7. ALCOHOL – VERDOVENDE MIDDELEN 

 De deelnemer verbindt er zich uitdrukkelijk toe niet te rijden onder invloed van alcoholhoudende 

dranken of andere verdovende middelen.  Misbruiken worden gesanctioneerd met onmiddellijke 

uitsluiting van verdere deelname.   

ART  8. BESCHADIGING - DIEFSTAL 

 De organisatie kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigde of 

gestolen goederen. 

ART  9. OVERMACHT 

 Bij tijdelijk of definitief aflassen van de circuitdag door overmacht,  (ongeval, oliebestrijding, 

stroompannes, weersomstandigheden, wijzigingen milieuvergunning, …) kan de organisatie niet 

aansprakelijk gesteld worden. 

De deelnemers kunnen in dat geval geen terugbetaling vorderen van de organisatie. 

ART 10.  ANNULATIE 

 Deelnemers kunnen hun inschrijving niet annuleren, maar hebben wél de mogelijkheid om hun 

deelname over te dragen aan iemand anders. Kandidaten die wegens volboeking dienen te worden 

geweigerd, krijgen integraal hun inschrijvingsgeld terugbetaald op het door hen opgegeven 

rekeningnummer. 

 

 



Datum:      /       /           .         

 

 

 

AFSTAND VAN VERHAAL : 

 

 

 

 

Ik (naam & voornaam),  

 

 

 

nummer identiteitskaart :  

 

 

verklaar hierbij uit eigen initiatief en vrije wil deel te nemen aan de circuitdag(en): 

 

 

 

 

Ik verklaar hiervoor afstand te doen voor mijzelf, mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn 

nabestaanden (ouders, echtgeno(o)t(e), partner, kinderen) en onze verzekeraars van elk verhaal tegenover : 

 

1. de eigenaar(s) en/of uitbater(s) van de omloop; 

2. de inrichter(s) van bovenvermeld evenement; 

3. de andere deelnemers, de eigenaars/houders van de deelnemende voertuigen en de andere gebruikers 

van de omloop; 

4. de aangestelden, vrijwillige helpers en opdrachtgelastigden van personen of organismen vermeld 

hiervoor in punt 1, 2 en 3; 

5. de verzekeraars van de personen of organismen vermeld hiervoor in de punten 1,2,3 en 4 voor elke 

schade die ik zou lijden gedurende de manifestatie. 

 

Ik doe afstand van elk verhaal op grond van artikel 1382 tot en met 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek, 

en voor elke schade, zowel materiële als morele schade. 

 

Ik verklaar eveneens kennis genomen te hebben van de reglementen van de organisatie en verbind mij deze 

zonder enig voorbehoud na te leven. 

 

 

Handtekening (voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd”) 

 

 

 


