BENELUX GT-R Events Booking Form NL - 01/2019

NISSAN VIP Trackdays

Gelieve dit formulier aandachtig te lezen en in te vullen.
Sla het dan op en stuur het als e-mailbijlage naar g.breton@nissan.be
Let op: deze speciale pakketten zijn alleen beschikbaar voor klanten van officiële NISSAN Dealers in Luxemburg,
België of Nederland.

Details bestuurder:

NISSAN VIP Trackdays
Bij het pakket inbegrepen zijn:
• Toegang tot Nissan Pitbox
• Toegang tot servicecrew en technische adviseurs
• Lunch en catering tijdens het event

Naam
Adres

Reservatie details:

Postcode
& plaats
Land

Event Date:

Choose...

NISSAN Dealer:

Choose...

Trackday Entry: 795€ Spa, 895€ Nürburgring
• Deelname met een voertuig en een bestuurder incl. lunch
Voertuigtype

E-mail

Kenteken

Telefoon

Mijn voertuig voldoet aan de geluidsgrens (max. 103 dB Spa, 132 dB
Nürburgring)

Extra opties:

Details extra persoon:

Tweede bestuurder: (incl. catering & lunch) +249€
Bijrijder/gast: (incl. catering & lunch) +149€

Naam

huur Race Navigator: (gegevens & video) +199€

Bestuurdersopleiding...

E-mail

Overnachtingspakket: 170€

Aanvullende gegevens:

• overnachting en diner voor één persoon in de nabije omgeving.
Gast: (tweepersoonskamer incl. diner) +100€

GT-R Testprogramma: 995€ / persoon
• De NISSAN GT-R uittesten op een racecircuit met een gehuurde
GT-R van RSR. Zelf rijden met privé-instructeur. (6 rondes Spa of 2
rondes Nürburgring)

Extra Optie:

GT-R Co-Piloot: Als co-piloot van een professionele
bestuurder meerijden. (3 rondes Spa of 1 ronde
Nürburgring) +300€

GT-R Dag programma (Gedeeld): 3195€ / persoon
• De NISSAN GT-R uittesten op een racecircuit met een gehuurde
GT-R van RSR met een andere klant. Zelf rijden met privéinstructeur, inclusief circuit toegang en benzine. (24 rondes Spa
per persoon of 8 rondes Nürburgring per persoon)

GT-R Dag programma (privé): 4795€

• De NISSAN GT-R uittesten op een racecircuit met een gehuurde
GT-R van RSR voor één persoon. Zelf rijden met privé instructeur,
inclusief circuit toegang en benzine. (45 rondes Spa of 16 rondes
Nürburgring)

Totaal in Euro:
10% NISSAN Korting:

€ 0,00

Klant-bijdrage:

€ 0,00

Het inschrijfgeld moet 30 dagen voor het event worden betaald om
zeker te zijn van een plaats.

Office use only

In booking system

Processed by:

Payment:

€

/

/ 2019

Saferpay Spa

Saferpay Nurburg

Cash

Credit Card

Bank Transfer

Payment:

€

/

/ 2019

Saferpay Spa

Saferpay Nurburg

Cash

Credit Card

Bank Transfer

Payment:

€

/

/ 2019

Saferpay Spa

Saferpay Nurburg

Cash

Credit Card

Bank Transfer

Payment:

€

/

/ 2019

Saferpay Spa

Saferpay Nurburg

Cash

Credit Card

Bank Transfer

Paid in
FULL

EVENT: SPA-FRANCORCHAMPS
De ondertekenaar is op de hoogte van het volgende:
De ondertekenaar erkent dat hij aan dit of elk ander door Nissan Benelux / RSRSpa S.P.R.L (hierna ‘RSR’ genoemd)
georganiseerd event, volledig op eigen risico deelneemt.
De ondertekenaar is zich ervan bewust dat hij met zijn eigen voertuig, of met een geleend of gehuurd voertuig, op
eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid op dit circuit rijdt of aan dit event deelneemt. De ondertekenaar
verbindt zich ertoe om van RSR of de medewerkers of ondergeschikten ervan geen schadevergoeding of andere
vergoedingen te eisen, ongeacht of deze vorderingen zijn terug te voeren op nalatigheid, onbedachtzaamheid of
verzuim van de ondertekenaar.
Ook vorderingen tegen RSR die op gewone nalatigheid van RSR of de medewerkers en ondergeschikten ervan zijn
gebaseerd, zijn uitgesloten indien het hier geen essentiële contractuele veplichtingen of inbreuken betreft, die
leiden tot lichamelijk letsel, ziekte of overlijden. Indien RSR of de medewerkers en ondergeschikten ervan inbreuken
plegen op essentiële contractuele verplichtingen, is de schade in geval van een gewone nalatigheid of opzet
beperkt tot de onmiddelijke en te voorziene gemiddelde schade die typisch is voor het contract afhankelijk van de
overeenkomst.
De ondertekenaar verklaart en verbindt zich er verder toe om:
- RSR en de werknemers, medewerkers en ondergeschikten ervan schadeloos te stellen en de
verantwoordelijkheid op te nemen voor alle handelingen die tot de schade of inbreuk hebben geleid.
- Alle aanwijzingen en instructies van RSR, de werknemers, medewerkers en ondergeschikten ervan op elk
ogenblik tijdens het event na te leven. RSR kan de ondertekenaar in geval van niet-naleving van de
aanwijzingen en instructies of in geval van roekeloos of gevaarlijk gedrag met onmiddellijke ingang uitsluiten
van het event, zonder dat de ondertekenaar hierbij aanspraak kan maken op een schadevergoeding of op de
terugbetaling van de huurgelden of andere kosten, vergoedingen en uitgaven.
- De ondertekenaar verbindt zich ertoe om in het voertuig de veiligheidsgordels vast te klikken en deze tijdens
de hele rit vastgeklikt te houden.
- De ondertekenaar verbindt zich ertoe om in het voertuig een motorsporthelm op te zetten en deze tijdens de
hele rit te dragen.
- De ondertekenaar verklaart dat hij 18 jaar of ouder is en in het bezit is van een geldig en voor het respectieve
voertuig vereist rijbewijs dat hij op elk ogenblik op vraag van RSR en de werknemers, medewerkers en
ondergeschikten ervan zal voorleggen.
- De ondertekenaar verklaart dat hij in goede lichamelijke conditie is en in staat is om het respectieve voertuig
te besturen en deel te nemen aan dit event, dat hij niet lijdt aan een bloedziekte of epilepsie, niet kleurenblind is
noch lijdt aan een andere ziekte of medische aandoening waardoor hij geen vlaggen, andere tekens of bevelen
kan waarnemen.
Financiële aansprakelijkheid bij gebruik van een huurwagen van RSR
De bestuurder aanvaardt dat hij financieel verantwoordelijk is voor elke interne/externe mechanische beschadiging
of breuk (bv. koppeling of transmissie), ongeacht welk huurvoertuig hij op dat ogenblik gebruikt, onafhankelijk van
welk voertuig hij heeft gereserveerd of geboekt. De bestuurder is ook verantwoordelijk voor alle reparatiekosten
tegenover derden. De bestuurder aanvaardt de aansprakelijkheid voor schade tot:
Op een trackday / op elk circuit: Nissan GT-R: 75.000 euro.
Bij Ritten op een gesloten wedstrijd of private evenementen bestaat geen aansprakelijkheidsverzekering zoals bv.
op een trackday. In dergelijke gevallen zijn alle deelnemers aan zulke evenemtnen zelf verantwoordelijk voor alle
schade aan vangrails en sleepkosten, en stemmen ze ermee in om afstand te doen van beroep tegen schade die
door andere deelnemers of zichzelf aan hun wagen is veroorzaakt.
RSRSpa S.P.R.L, Route du Circuit 16, 4970 Francorchamps, BELGIE. N° d'entreprise: 047181667
Ik begrijp de hiervoor vermelde voorwaarden volledig en onderteken hierbij deze contractuele overeenkomst:
Naam:

Handtekening:

Datum:

/

/

Naam:

Handtekening:

Datum:

/

/

Handtekeningen kunnen persoonlijk bij aankomst worden toegevoegd.
Gelieve dit formulier zorgvuldig in te vullen, op te slaan en als e-mailbijlage te verzenden naar g.breton@nissan.be

EVENT: NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE
De ondertekenaar is op de hoogte van het volgende:
De ondertekenaar erkent dat hij aan dit of elk ander door Nissan Benelux / RSRNurburg GmbH (hierna ‘RSR’
genoemd) georganiseerd event, volledig op eigen risico deelneemt.
De ondertekenaar is zich ervan bewust dat hij met zijn eigen voertuig, of met een geleend of gehuurd voertuig, op
eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid op dit circuit rijdt of aan dit event deelneemt. De ondertekenaar
verbindt zich ertoe om van RSR of de medewerkers of ondergeschikten ervan geen schadevergoeding of andere
vergoedingen te eisen, ongeacht of deze vorderingen zijn terug te voeren op nalatigheid, onbedachtzaamheid of
verzuim van de ondertekenaar.
Ook vorderingen tegen RSR die op gewone nalatigheid van RSR of de medewerkers en ondergeschikten ervan zijn
gebaseerd, zijn uitgesloten indien het hier geen essentiële contractuele veplichtingen of inbreuken betreft, die
leiden tot lichamelijk letsel, ziekte of overlijden. Indien RSR of de medewerkers en ondergeschikten ervan inbreuken
plegen op essentiële contractuele verplichtingen, is de schade in geval van een gewone nalatigheid of opzet
beperkt tot de onmiddelijke en te voorziene gemiddelde schade die typisch is voor het contract afhankelijk van de
overeenkomst.
De ondertekenaar verklaart en verbindt zich er verder toe om:
- RSR en de werknemers, medewerkers en ondergeschikten ervan schadeloos te stellen en de
verantwoordelijkheid op te nemen voor alle handelingen die tot de schade of inbreuk hebben geleid.
- Alle aanwijzingen en instructies van RSR, de werknemers, medewerkers en ondergeschikten ervan op elk
ogenblik tijdens het event na te leven. RSR kan de ondertekenaar in geval van niet-naleving van de
aanwijzingen en instructies of in geval van roekeloos of gevaarlijk gedrag met onmiddellijke ingang uitsluiten
van het event, zonder dat de ondertekenaar hierbij aanspraak kan maken op een schadevergoeding of op de
terugbetaling van de huurgelden of andere kosten, vergoedingen en uitgaven.
- De ondertekenaar verbindt zich ertoe om in het voertuig de veiligheidsgordels vast te klikken en deze tijdens
de hele rit vastgeklikt te houden.
- De ondertekenaar verbindt zich ertoe om in het voertuig een motorsporthelm op te zetten en deze tijdens de
hele rit te dragen.
- De ondertekenaar verklaart dat hij 18 jaar of ouder is en in het bezit is van een geldig en voor het respectieve
voertuig vereist rijbewijs dat hij op elk ogenblik op vraag van RSR en de werknemers, medewerkers en
ondergeschikten ervan zal voorleggen.
- De ondertekenaar verklaart dat hij in goede lichamelijke conditie is en in staat is om het respectieve voertuig
te besturen en deel te nemen aan dit event, dat hij niet lijdt aan een bloedziekte of epilepsie, niet kleurenblind is
noch lijdt aan een andere ziekte of medische aandoening waardoor hij geen vlaggen, andere tekens of bevelen
kan waarnemen.
Financiële aansprakelijkheid bij gebruik van een huurwagen van RSR
De bestuurder aanvaardt dat hij financieel verantwoordelijk is voor elke interne/externe mechanische beschadiging
of breuk (bv. koppeling of transmissie), ongeacht welk huurvoertuig hij op dat ogenblik gebruikt, onafhankelijk van
welk voertuig hij heeft gereserveerd of geboekt. De bestuurder is ook verantwoordelijk voor alle reparatiekosten
tegenover derden. De bestuurder aanvaardt de aansprakelijkheid voor schade tot:
Op een trackday / op elk circuit: Nissan GT-R: 75.000 euro.
Bij Ritten op een gesloten wedstrijd of private evenementen bestaat geen aansprakelijkheidsverzekering zoals bv.
op een trackday. In dergelijke gevallen zijn alle deelnemers aan zulke evenemtnen zelf verantwoordelijk voor alle
schade aan vangrails en sleepkosten, en stemmen ze ermee in om afstand te doen van beroep tegen schade die
door andere deelnemers of zichzelf aan hun wagen is veroorzaakt.
RSRNurburg GmbH, Antoniusweg 1a, 53520 Nuerburg, DUITSLAND. Handelsregister: HRB 15612
Ik begrijp de hiervoor vermelde voorwaarden volledig en onderteken hierbij deze contractuele overeenkomst:
Naam:

Handtekening:

Datum:

/

/

Naam:

Handtekening:

Datum:

/

/

Handtekeningen kunnen persoonlijk bij aankomst worden toegevoegd.
Gelieve dit formulier zorgvuldig in te vullen, op te slaan en als e-mailbijlage te verzenden naar g.breton@nissan.be

