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Verklaard zich akkoord met:

De ondertekende verklaart afstand te doen van alle verhaal zowel voor zichzelf als voor zijn rechthebbenden, 
zijn erfgenamen, zijn naasten en onze verzekeraars en dit ten opzien van:

- de uitbaters van Fastlane Karting BVBA;
- de organisatoren van de manifestaties;
- de andere deelnemers en gebruikers van Fastlane Karting;
- de marshalls, personeel, vrijwilligers en zaakgelastigden van de hogervermelde personen;
- in geval van overlijden geldt huidig “afstand van verhaal” ook voor zijn rechthebbende, zijn erfgenamen, zijn naasten en 
onze verzekeraars.

Elke karter zal materiaal, circuit, reglement en andere piloten respecteren en is aansprakelijk voor de schade die hij/zij 
aan het circuit en/of materiaal toebrengt. In geval van schade zal een vergoeding geëist worden van minimum 250 euro 
aan de persoon die de schade berokkend heeft.

Elke piloot dient de instructies van de directie en de marshalls na te leven, en kent onder meer de betekenis van elke 
vlag, lichtsignaal en bijkomende regels die betrekking hebben met het karten.

De karter zal nooit onder invloed van alcohol, noch van andere stimulerende of verdovende middelen rijden.

De piloot verklaart in goede gezondheid te verkeren.

Een helmmuts is verplicht bij het gebruik van onze helmen omwille van de hygiëne en lange haren te verbergen. Losse 
kledij, sandelen, schoenen met hak of open schoenen zijn ten strengste verboden om te karten. 

De lidkaart is strikt persoonlijk en mag in geen enkel geval doorgegeven worden. Indien deze karter onze algemene 
voorwaarden niet naleeft of door wangedrag de uitbating stoort kan op ieder moment de toegang tot het gebouw 
geweigerd worden, alsook de lidkaart ingetrokken worden.

Om een veilig verloop te verzekeren kunnen de baanmarshalls van Fastlane Karting een sessie volledig stoppen 
of pauzeren.

In elk geval van deze gevallen behoudt het personeel van Fastlane Karting zich het recht voor de sessies te stoppen 
zonder recht op terugbetaling voor de personen in kwestie.

Fastlane Karting behoudt zich het recht om toegang tot de site te verlenen of te weigeren en/of om het lidmaatschap te 
weigeren.


