FORMULA KARTING - NL
ALGEMENE VOORWAARDEN 2022
Art. 1) Vrijstelling & aansprakelijkheid aanname van risico en schadeloosstelling
1.1
Indien u deelneemt aan Formula Karting is dit geheel op eigen risico of het risico van
uw ouder/voogd als u jonger bent dan 18 jaar.
1.2
Toeschouwers kijken op eigen risico. Ieder persoon die de race locatie of gedeelte van
het circuit betreedt, met inbegrip van de pitlane, vallen hieronder.
1.3
Kinderen die toeschouwers zijn dienen ten alle tijden onder toezicht van een
volwassene te zijn.
1.4
Formula Karting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of
verwondingen bij race activiteiten.
1.5
We behouden ons het recht voor om de toegang tot de race locatie te weigeren aan
eenieder die we een risico voor de veiligheid van zichzelf of iemand anders op het
terrein vinden.
Art. 2) Algehele minimumeisen voor inschrijving
2.1.1 Voor de deelname aan Formula Karting Nederland geldt een minimumleeftijd van 15
jaar en lengte van 155 cm. Zonder extra gewicht dient de rijder met volledige
uitrusting minimaal 60 kg te wegen.
2.1.2 Voor de deelname aan Formula Karting Nederland - Heavyweight geldt een minimum
eigen gewicht van 80 kilo.
2.1.3 Voor de deelname aan Formula Karting Junior geldt een minimumleeftijd van 10 jaar
en lengte van 150 cm. Op de eerste racedag van het seizoen mag de deelnemer niet
18 jaar of ouder zijn.
2.2
Ter controle kan een bewijs van leeftijd worden gevraagd om de naleving van de
leeftijdsbeperkingen in de hierboven genoemde artikel te bevestigen.
2.3
Elke rijder die geen geldig legitimatiebewijs kan overleggen op verzoek van de
organisatie zal niet worden toegelaten tot de race.
2.4
Naar aanleiding van bewezen recente wedstrijd ervaring kan een rijder dispensatie
aanvragen, FK zal dan in overleg met de kartbanen bepalen of de rijder alsnog mee
kan doen aan het kampioenschap.
Art. 3) Medische beperkingen
3.1
U bevestigt dat u niet beschikt over een medische aandoening die u zou verhinderen
tot het rijden van de races.
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3.2

3.3

3.4

U heeft ons verteld dat er geen andere medische aandoeningen die van belang zijn,
zodat wij u kunnen adviseren of de races geschikt voor u zijn. Deze omvatten, maar
zijn niet beperkt tot: hartaandoeningen, rugletsel, epilepsie, amputaties,
kunstledematen, auditieve of visuele handicap, of enige vorm van geestelijke of
lichamelijke beperking.
U begrijpt dat als u de regels met betrekking tot de lengte en het gewicht waarvoor
de karts normaal zijn ontworpen overschrijdt u niet in staat bent om deel te nemen.
Als een algemene leidraad: rijders langer dan 200 cm of zwaarder dan 120 kg dienen
toestemming te vragen voorafgaand aan de race, zodat we de geschiktheid kunnen
beoordelen.
Deelname wanneer u zwanger bent is niet toegestaan.

Art. 4) Gedrag en het naleven van regels
4.1
De rijder is verplicht om bij de veiligheidsbriefing voorafgaand aan de races aanwezig
te zijn en zich te houden aan de vastgestelde regels en richtlijnen.
4.2
De rijder begrijpt dat de organisatie verwacht dat de rijder zich houdt aan de regels
voor de veiligheid van alle deelnemers, toeschouwers en medewerkers en dat het
niet naleven van deze regels zal leiden tot diskwalificatie.
4.3
Bij diskwalificatie van de race dag volgt geen restitutie van inschrijfgelden.
4.4
De organisatie behoudt het recht om sessies te beëindigen of te verwijderen uit het
dagprogramma indien de veiligheid van de deelnemers, toeschouwers of
medewerkers in het gedrang komt.
Art. 5) Betalingen
A
Seizoen betalingen
A.5.1 Voor een inschrijving voor het gehele seizoen geldt een inschrijfbedrag. Dit bedrag
bestaat uit een aanbetaling van €15,- per racedag.
FK Nederland, 10 races = €150,FK Heavyweight, 10 races = €150,FK Nederland Junior, 10 races = €150,A.5.2 Het inschrijfbedrag dient uiterlijk 5 dagen na bevestiging van de inschrijving
bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Formula Karting.
A.5.3 Eenmaal bevestigd door de organisatie en na ontvangst van uw betaling, bent u
definitief ingeschreven voor het gehele seizoen.
A.5.4 Vanaf de eerste race dient de rijder ervoor zorg te dragen dat het resterende bedrag
uiterlijk 14 dagen voor iedere race bijgeschreven is op de bankrekening van Formula
Karting.
B
Losse race betalingen
B.5.1 Het inschrijfbedrag voor een losse race dient binnen 5 dagen na inschrijven voor de
desbetreffende race bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Formula Karting.
B.5.2 Na ontvangst van uw betaling, bent u definitief ingeschreven voor de race.
B.5.3 De persoon die de betaling overmaakt aan de organisatie is zelf verantwoordelijk
voor correcte vermelding van de details van uw reservering voor de desbetreffende
race.
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B.5.4 Eveneens als de in art. 4.2 genoemde bepaling fungeert een betaling ook als
bevestiging dat u de Algemene Voorwaarden en het Formula Karting Reglement
heeft gelezen en begrepen. U dient zich hieraan te houden.
B.5.5 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Art. 6) Afmeld voorwaarden na volledige betaling van een race
6.1
Indien een rijder zich meer dan veertien dagen voor een racedag afmeldt, dan krijgt
de rijder het inschrijfgeld van de race minus €15,-(dagrijder €20,-) teruggestort op
zijn of haar rekening.
6.2
Indien een rijder zich minder dan veertien dagen voor een racedag afmeldt, krijgt de
rijder het inschrijfgeld van de race minus €40,- teruggestort op zijn of haar rekening.
6.3
Indien een rijder zich niet afmeldt, is er geen teruggave van het inschrijfgeld.
6.4
Indien een rijder een duidelijk gegronde aantoonbare reden voor afmelding heeft
(denk aan begrafenis), dan zal de restitutie per geval bekeken worden. Formula
Karting kan eventueel naar bewijs vragen.
Art. 7) Promotiedoeleinden
7.1
Bij deelname aan FK gaat de rijder akkoord met het gebruik van foto- en
filmopnamen voor promotiedoeleinden (posters, flyers, banners etc…).
7.2
De rijder gaat tevens akkoord met het gebruik van foto- en filmopnamen voor op de
Formula Karting websites en diverse social media platformen (Facebook, Twitter,
Instagram etc…).
7.3
Aan de foto- en filmopnamen kunnen geen rechten worden ontleend.
7.4
Het mobiele telefoonnummer van de deelnemer of begeleider/voogd zal worden
toegevoegd aan de FK WhatsApp groep voor eenzijdige informatie. Indien niet
gewenst, is de rijder vrij om hier uit te stappen.
Art. 8) Privacy
8.1
Alle persoonlijke informatie verstrekt door de rijders blijft bij de organisatie en zal
dus niet beschikbaar gesteld worden aan derden.
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