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DEELNEMERSFORMULIER RIDE & RUN BREDA 
14 april 2018 

 

Voor- & Achternaam:  ________________________________________________________________ 

Naam paard:  ________________________________________________________________ 

Adres:  ________________________________________________________________ 

Postcode:  ____________________  Plaats:  ___________________________________ 

Land:  ________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ________________________________________________________________ 

E-mail:  ________________________________________________________________ 

Bijzonderheden:  ________________________________________________________________ 

 

De deelnemer verklaart door ondertekening van dit formulier kennis te hebben genomen van en 
akkoord te zijn gegaan met onderstaande bepalingen en bijgevoegde en op 
www.rideandrunbreda.nl gepubliceerde Algemene Voorwaarden. Indien dit formulier door een 
ander dan de deelnemer wordt ondertekend namens de deelnemer dan staat die ander ervoor in 
dat hij/zij door de deelnemer toereikend gevolmachtigd is. 

Organisator 
Ruitersportcentrum Breda en Paardensportvereniging Breda alsook alle aan die rechtspersonen 
gelieerde rechtspersonen, alsook alle aan die rechtspersonen gelieerde natuurlijke personen, 
waaronder officials, medewerkers en/of andere (hulp)personen, worden hierna zowel tezamen als in 
enkelvoud genoemd: ‘organisator’. 

Deelnemer 
De deelname aan Ride & Run Breda (nader: “het Evenement”) geschiedt door de deelnemer 
persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het Evenement deel 
te laten nemen. 

Paarden 
Deelnemende paarden dienen te allen tijde te zijn geënt volgens de daarvoor geldende voorschriften 
van de KNHS. Van deze entingen dient op verzoek bewijs te worden geleverd door de deelnemer 
doormiddel van het laten zien van het paardenpaspoort. 

Cap en kleding 
Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en het dragen van 
voor de paardensport passend schoeisel verplicht. 
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Aansprakelijkheid en risico 
Alle activiteiten zijn of paardensportactiviteiten of vinden buiten in de natuur plaats. Beide soorten 
activiteiten zijn door hun aard nooit geheel risicovrij. Deelnemer accepteert dat ongelukken kunnen 
plaatsvinden zonder dat de organisator hiervan een verwijt kan worden gemaakt. Deelname geschiedt 
voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de 
deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. 

Wijzigingen, annuleren Evenement 
Organisator heeft het recht om het Evenement te annuleren, te onderbreken en/of te wijzigen in geval 
van bijvoorbeeld onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke 
overmachtssituatie dan ook. 

Verzekering 
De eigenaar van een paard, waarmee wordt deelgenomen dient, alvorens wordt deelgenomen, 
verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. 

Uitsluiting van deelname 
Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname. Dit 
onder meer uit veiligheidsoverwegingen of omdat het niet past in de aard van de activiteiten. 

 

Namens de organisatie van de Ride & Run Breda wensen wij iedereen veel plezier toe! 

#RideAndRunBreda 

 

Datum  _______________________________  

 

Plaats  _______________________________  

 

Handtekening:  _______________________________  
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