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In dit document worden de samenwerkingsmogelijkheden en verplichtingen beschreven die gelden 

voor elke deelnemer, bezoeker of begeleider bij een evenement gepland en georganiseerd door 

Stichting RACE-KIDS (vervolgens als RACE-KIDS aangeduid). 

 

- Aanwezigheid bij een evenement van RACE-KIDS is altijd op eigen rekening en op eigen risico. 

- Er kan geen enkele aansprakelijkheid worden geclaimd bij RACE-KIDS. Daaronder vallen dus ook het 

zoekraken van voorwerpen alsmede het ondervinden van schade aan persoonlijke eigendommen of 

lichamelijk letsel opgelopen tijdens het evenement. 

- Deelnemers en bezoekers kunnen elkaar niet aansprakelijk stellen voor schade aan eigendommen 

of lichamelijk letsel opgelopen tijdens het evenement. 

- Elke persoon aanwezig tijdens het evenement dient een geldig ID bewijs en zorg- en WA-

verzekering te bezitten en op verzoek aan de RACE-KIDS organisatie te tonen. 

 

Deze voorwaarden zijn altijd van toepassing als de persoon aanwezig is op het evenementterrein, 

ook zonder ondertekening of het direct ter hand kunnen nemen van dit document. 

 

Racemotor: 

 

RACE-KIDS kan een motor ter beschikking stellen voor deelname aan haar evenement. Indien dat 

vooraf is doorgegeven, zal onze coördinator aangeven welke motor de rijder gebruiken kan. De rijder 

kiest dus niet zelf een motor. De aangewezen motor wordt gedurende het hele evenement door 

dezelfde persoon gebruikt.  

Alle motoren worden technisch in goede staat onderhouden door de RACE-KIDS organisatie, voor, 

tijdens en na evenementen. Als er iets mis is met de motor, verhelpt RACE-KIDS het mankement. 

Wanneer herstel ter plekke niet (op tijd) mogelijk is, wordt een vervangende motor aangewezen, 

indien beschikbaar. Tijdens het evenement voorziet RACE-KIDS de motoren van brandstof. 

Uitsluitend medewerkers van de RACE-KIDS organisatie voeren veranderingen of 

herstelwerkzaamheden aan de motor uit. De rijder en zijn begeleider(s) doen dat niet zelf. Als de 

rijder of begeleider merkt (of veronderstelt) dat er iets mis is met de toegewezen motor, wordt dat 

direct gemeld aan de groepsbegeleider.  

 

Beschermende kleding: 

 

RACE-KIDS stelt haar leden tegen meerprijs een race-outfit ter beschikking. Op verzoek en indien 

beschikbaar kan een opstapkandidaat hier tegen meerprijs ook gebruik van maken ter vervanging 

van de opstap-outfit. De race-outfit bestaat uit een ééndelige race-overall met ingestikte schouder-, 

elleboog- en knieprotectoren. Ook knee sliders, rugprotector, race-schoenen, race handschoenen en 

een integraal helm zijn beschikbaar. Indien rijder de voorkeur geeft aan gebruik van een eigen outfit 

kan dat ook met de voorwaarde dat de RACE-KIDS veiligheidscoördinator dit goedkeurt. Als een rijder 

met eigen outfit deelneemt, kan RACE-KIDS de rijder uitsluiten van foto en video opnamen die RACE-

KIDS uitstraling specifiek zijn. Dat zijn opnamen voor promotioneel gebruik bedoeld. 

De beschikbaar gestelde materialen zijn van hoge kwaliteit en bieden goede bescherming bij het 

gebruik tijdens het racen met snelheden tot wel 200km/h. De rijder beheert zelf de outfit, draagt die 

tijdens de RACE-KIDS evenementen en zorgt er ook voor dat deze netjes en vooral ook veilig blijft. 

Als de outfit in bruikleen is, mag deze ook voor eigen training en promotie doeleinden worden 

gebruikt. Het aanbrengen van eigen logo’s op RACE-KIDS outfit is niet toegestaan, tenzij daarvoor 

schriftelijk goedkeuring wordt gegeven. Als RACE-KIDS van mening is dat de outfit niet meer 

toonbaar of veilig is voor gebruik, dient de outfit vervangen of gerepareerd te worden of volgt 

uitsluiting van deelname. Bij beëindiging van het RACE-KIDS lidmaatschap wordt de in bruikleen 

gestelde outfit ingeleverd. 
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Aanbieden outfit en motor bij beëindiging van race activiteiten of RACE-KIDS lidmaatschap: 

 

Kwaliteit en bruikbaarheid van in te nemen materiaal is ter beoordeling van het RACE-KIDS bestuur. 

De waardebepaling van de ingeleverde materialen is gebaseerd op prijzen die vergoed worden in de 

markt voor gebruikte race outfit. RACE-KIDS is vrij in het bepalen van de prijs. 

 

Materiaal toekenning: 

 

RACE-KIDS stelt materiaal, zoals racemotor, outfit, brandstof en smeermiddelen beschikbaar. Over 

het gebruik en de toewijzing daarvan zijn onze vrijwilligers en medewerkers geïnstrueerd en 

geïnformeerd. 

Gebruik van het materiaal is uitsluitend op aanwijzing van een RACE-KIDS medewerker en alleen 

mogelijk tegen een financiële vergoeding die vooraf voldaan wordt. 

Tussentijds wijzigen van materiaal is uitsluitend mogelijk na overleg en op aanwijzing van een RACE-

KIDS medewerker die daartoe bevoegd is (official). Elke rijder levert zelf de motor en outfit, die het in 

bruikleen heeft gekregen, aan het einde van het evenement persoonlijk bij de RACE-KIDS 

medewerker in. Indien de motor en outfit voor langere periode is toegewezen, hoeft dit niet 

ingeleverd te worden, maar dient er wel na elke sessie controle te zijn op ‘nieuwe’ schade. 

 

Schade constatering en schadeherstel: 

 

RACE-KIDS stelt materiaal ter beschikking zoals beschermende kleding en een gebruiksvriendelijke, 

voor kind gebruik afgestelde motor. Het materiaal is van goede kwaliteit en veilig voor de toepassing: 

het aanleren van vaardigheden die behoren bij het motorrijden (racen). Indien er schade ontstaat 

tijdens het gebruik aan RACE-KIDS materiaal door een val of botsing, als gevolg van onzorgvuldig 

gedrag of het niet opvolgen van aanwijzingen van instructeurs of trainers door RACE-KIDS ingezet 

tijdens het evenement, wordt het schadeherstel bedrag aan de deelnemer doorbelast.  

Schade is beperkt tot die delen die vervangen moeten worden omdat het gebroken, onherstelbaar 

verbogen of kwijt is geraakt. Dit kan maximaal oplopen tot onderstaande bedragen inclusief BTW:  

2takt Pocketbike: 250 euro 

4takt Pocketbike: 350 euro 

NSF-100 motor: 500 euro 

125cc motor: 650 euro 

Voor opstappers die voor de eerste keer deelnemen is dit bedrag begrensd op 100 euro incl. BTW 

voor de pocketbike en 250 euro incl. BTW voor de schakelmotoren. Schade wordt door RACE-KIDS 

hersteld tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Kosten voor vervanging van defecte 

onderdelen worden per schade geval gecommuniceerd en dienen voldaan te worden, contant of via 

bankoverschrijving, binnen de overeengekomen termijn. 

 

Samenwerking met respect en plezier: 

 

De RACE-KIDS organisatie heeft als doel veilig en plezierig motorsport aanbieden. Daarvoor zetten we 

materiaal en vrijwilligers in. We eisen dat onze medewerkers en middelen met respect worden 

behandeld. Toon ook respect voor alle andere deelnemers en bezoekers van onze evenementen. 

Ervaren (en vaak fysiek grotere en oudere) rijders geven altijd voorrang aan minder ervaren rijders, 

ook al ‘zwalken’ ze over de baan en doen ze ‘domme’ dingen. Indien de groepsindeling te veel 

variatie geeft in rijdersniveau en die samenstelling de veiligheid nadelig beïnvloedt, dienen ervaren 

rijders dat te melden aan de organisatie of trainer/instructeur. 

Er wordt geen alcohol of drugs benut door personen die actief betrokken zijn bij het evenement. 

RACE-KIDS medewerkers zien toe op het handhaven van de bovenstaande richtlijnen. Als blijkt dat 

deelnemers (rijders, begeleiders en bezoekers) zich respectloos gedragen, zullen deze personen 
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daarop worden aangesproken en verzocht worden dit gedrag te veranderen of het evenement te 

verlaten. 

Al het beeldmateriaal (foto’s en filmpjes) kunnen door RACE-KIDS gebruikt worden voor promotie 

activiteiten, zonder daar aanvullende toestemming voor te vragen. RACE-KIDS is ook onherroepelijk 

en onvoorwaardelijk gerechtigd derden toestemming te verlenen tot dergelijke openbaarmaking 

en/of verveelvoudiging. RACE-KIDS noch de eventuele derde aan wie toestemming is verleend voor 

een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de deelnemer of bezoeker 

enige vergoeding verschuldigd. 

 

Algemene bepalingen: 

 

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of anderszins 

ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zo 

veel mogelijk overeenkomstige strekking. De Organisatie is gerechtigd deze algemene voorwaarden 

te wijzigen. 

 

Alle geschillen van welke aard dan ook zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 

Dordrecht en zullen uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht. 


