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REGLEMENT 
 

1. Op zondag 27 augustus 2023 organiseert VZV Kiwanis Hasselt Hazelaar 

een toeristische rondrit voor “exclusieve supercars, sportcars en classic 

cars” waarbij de hierna volgende regels moeten worden nageleefd. Elke 

deelnemer aan deze Kiwanis Charity Tour verklaart uitdrukkelijk kennis te 

nemen van dit reglement en dit reglement volledig te aanvaarden. 

 

2. Alvorens te kunnen deelnemen aan deze Kiwanis Charity Tour dient het 

inschrijvingsgeld voldaan te zijn. In geval van niet – tijdige betaling, kan er 

niet geldig worden deelgenomen aan de Kiwanis Charity Tour. 

 

3. De deelnemer aan de Kiwanis Charity Tour bevestigt te voldoen aan 

volgende voorwaarden: 

- De bestuurder moet 18 jaar oud zijn en houder zijn van een geldig 

rijbewijs 

- Het deelnemend voertuig moet geldig verzekerd zijn overeenkomstig 

de Wet betreffende de verplichte Aansprakelijkheidsverzekering 

inzake Motorrijtuigen (WAM). Een geldig verzekeringsattest dient 

aanwezig te zijn. 

- Het deelnemende voertuig moet in goede staat zijn en geschikt zijn om 

op de openbare weg te rijden.  Een geldig keuringsbewijs dient 

aanwezig te zijn. 

- Het deelnemende voertuig moet beschikken over een geldig 

inschrijvingsattest DIV. 
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4. De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat de organisatie VZW Kiwanis 

Hasselt Hazelaar het recht heeft om de overlegging op 1e verzoek van de 

documenten, onder 2 voornoemd, te vragen alsook van elk ander relevant 

document. De organisatie VZW Kiwanis Hasselt Hazelaar heeft het recht 

de deelname van een voertuig te weigeren, zonder opgave van reden. 

 

5. De deelnemer zal op elk ogenblik de richtlijnen van de organisatie VZW 

Kiwanis Hasselt Hazelaar eerbiedigen, alsook van elk ander bevoegd 

persoon. 

 

6. De deelnemer zal zich onder alle omstandigheden houden aan de 

geldende verkeersregels en wegcode, zoals onder meer vastgelegd onder 

het KB van 1/12/1975 en zich te gedragen als een normaal, zorgvuldig, 

voorzichtig en vooruitziend persoon. 

 

7. De organisatie VZW Kiwanis Hasselt Hazelaar is op géén enkele wijze 

gehouden tot vergoeding van schade in geval van diefstal en/of ongeval. 

De deelnemer verklaart dat zijn/haar deelname aan deze Kiwanis Charity 

Tour geheel gebeurt op eigen risico en dat de organisatie VZW Kiwanis 

Hasselt Hazelaar op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor schade 

die de deelnemer of zijn/haar deelnemend voertuig tijdens de Kiwanis 

Charity Tour oploopt en/of schade die toegebracht wordt aan derden.  De 

organisatie VZW Kiwanis Hasselt Hazelaar zal dus op géén enkele wijze 

aansprakelijk kunnen gesteld worden, zodat VZW Kiwanis Hasselt 

Hazelaar volledig, in de ruimste zin van het woord, gevrijwaard wordt. 

 

De deelnemer, (naam, voornaam, adres en geboortedatum). 

 

 

 

Handtekening, voorafgegaan door het eigenhandig schrijven ‘gelezen en 

goedgekeurd’. 

 


