
 

 

 
KNMV DAGSTARTLICENTIE-AANVRAAG 2014 

 

            
 

 

Achternaam: 
 
 

Geslacht:   M / V 

Roepnaam: 
 
 

Voorletters: 
 

Adres: 
 
 

Postcode:   
 
 

Woonplaats: 
 

Geboortedatum: 
 
 

Nationaliteit: 
 

Telnr. Privé : 
 
 

Telnr. Mobiel : 
 

Emailadres:  
 

 

Alle bovenstaande vakken invullen. 
 

 
 

 
 

 
 

Gezondheidsverklaring 
Door ondertekening verklaart de aanvra(a)g(st)er dat hij/zij in goede gezondheid verkeert en niet onder 

doktersbehandeling is in verband met enige ziekte, lichamelijk gebrek of letsel.  
 

 

Aansprakelijkheid 

De KNMV is niet aansprakelijk voor de schade (waaronder zaak- en letselschade) van de licentiehouder opgelopen tijdens of 
ten gevolge van de deelname aan trainingen en wedstrijden, inclusief de voorbereidingen daartoe, die plaatsvinden onder 
toezicht van de KNMV. De licentiehouder kan voor voornoemde schade ook niet officials, organisatoren, bestuursleden of 

medewerkers van de KNMV of andere deelnemers aan trainingen en / of wedstrijden aansprakelijk stellen. Met de aanvraag 
van de onderhavige licentie verklaart de licentiehouder zich hiermee akkoord. De licentiehouder dient ten bewijs dit formulier-  

waarin de beperking van aansprakelijkheid staat toegelicht en informatie staat over de beschikbare verzekeringen – voor 
akkoord te ondertekenen. 

             . 

Een dagstartlicentie met alleen WA dekking kost € 15,00.       Extra PO- Dekking 
Een dagstartlicentie met zowel WA dekking als PO dekking kost € 20,00 
Voor het aanschaffen van een dagstartlicentie met WA- en P- dekking zet kruis in het vakje  
 
 
Door het plaatsen van een handtekening verklaart de aanvra(a)g(st)er of diegene die gerechtigd is voor hem/haar te tekenen 
(bij aanvra(a)g(st)ers jonger dan 18 jaar), dat zij/hij de bovenstaande tekst (en het informatieblad verzekeringen) heeft 
gelezen, begrepen en geaccepteerd. De aanvra(a)g(st)er verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
 
Datum: ___________________________ Volledige naam:_______________________________________ 
 
 
 
Handtekening:_________________________ 
 
 
Om de sporter volledig op de hoogte te stellen waarvoor hij/zij verzekerd is en als bewijs van het afsluiten van deze 
verzekering, dient hij/zij het informatieblad verzekeringen met daarop het nummer van de dagstartlicentie mee te krijgen.  
De club dient het dagstartlicentienummer (en eventueel gekozen PO dekking) over te nemen op het informatieblad  en het 
informatieblad aan de aanvra(a)g(st)er mee te geven. 
 
Dit aanvraagformulier dient door de vereniging verzonden te worden naar KNMV – Postbus 650 – 6800 AR ARNHEM. 

AANVRAAG KNMV-DAGSTARTLICENTIE VOOR CLUBTRAININGEN OF 
CLUBWEDSTRIJDEN! 

Dagstartlicentienr.: . . . . / . . . . . . / . . . 

 



 

 

INFORMATIEBLAD VERZEKERINGEN KNMV DAGSTARTLICENTIE 
 

Dagstartlicentienummer:    . . . . / . . . . . . / . . . 
 

Verzekeringen 
Hiervoor is aangegeven dat deelname aan de motorsport de nodige risico’s met zich brengt. KNMV heeft daarom voor al haar 
licentiehouders een tweetal verzekeringen afgesloten: een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering.  
 
LET OP: 
Aangezien aan beide verzekeringen een aantal belangrijke beperkingen en voorwaarden verbonden is, is het belangrijk dat u 
het onderstaande goed leest. 
 

Aansprakelijkheidsverzekering 
De KNMV aansprakelijkheidsverzekering is uitsluitend  van toepassing op:  

1. evenementen zonder wedstrijdkarakter, wedstrijden en de bijbehorende trainingen die onder de regelgeving van de 
KNMV worden verreden in Nederland en waarvoor uw licentie en de KNMV u toestemming geeft om aan deel te 
nemen, en 

2. vrije trainingen door KNMV licentiehouders in Nederland op door de KNMV erkende circuits. 
3. wedstrijden en de bijbehorende trainingen die onder toezicht van de KNMV worden verreden in België en Duitsland en 

waarvoor uw licentie en de KNMV u toestemming geeft om aan deel te nemen. 
  

De aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de licentiehouder voor schade (letsel- en zaakschade) tijdens 
evenementen zonder wedstrijdkarakter, wedstrijden, de bijbehorende trainingen en vrije trainingen. De verzekering dekt onder 
meer eventuele aansprakelijkheid jegens toeschouwers tot een bedrag van € 1.250.000,--. Er geldt een eigen risico van 
tenminste € 1.000,-- voor zaakschade en €  5.000,- voor letselschade. (inzake het eigen risico voor letselschade zal aan de 
licentiehouder maximaal € 500,-- als eigen risico in rekening worden gebracht mits er geen sprake is van grove 
nalatigheid of opzet) 
 
Deze verzekering bevat verder een aantal (door de markt noodgedwongen) beperkingen. Onder meer is uitgesloten (1) 
schade die wordt toegebracht aan andere motorrijtuigen die deelnemen of die bestemd zijn om deel te nemen aan de 
wedstrijden of trainingen en (2) schade aan andere personen die deelnemen aan de wedstrijden of trainingen. Ook biedt de 
verzekering geen dekking voor schade aan het circuit of het uitgezette parcours.  
 
Meer informatie over de aard en omvang van deze verzekering kunt u vinden op de internetsite van KNMV: www.knmv.nl.  
De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen ter inzage op het secretariaat van de KNMV in Arnhem.  
 
 

Ongevallenverzekering (indien afgesloten) JA / NEE  (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
Hiervoor is reeds aangegeven dat het risico dat u zaak- of letselschade oploopt tijdens of ten gevolge van de uitoefening van 
de motorsport voor uw eigen rekening en risico komt. De KNMV heeft voor het geval dat u onverhoopt zelf schade oploopt, 
een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering keert bij overlijden ten gevolge van een ongeval tijdens deelname 
aan een training of wedstrijd van de licentiehouder een bedrag uit van € 5.000,- en bij volledige blijvende invaliditeit ten 
gevolge van een ongeval tijdens deelname aan een training of wedstrijd onder auspiciën van de KNMV van de licentiehouder 
een bedrag van ten hoogste € 25.000,-. De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen ter inzage op het secretariaat van 
de KNMV in Arnhem. 
 

De KNMV ongevallenverzekering is uitsluitend  van toepassing op:  

1. evenementen zonder wedstrijdkarakter, wedstrijden en de bijbehorende trainingen die onder auspiciën van de KNMV 
worden verreden in Nederland en waarvoor uw licentie en de KNMV u toestemming geeft om aan deel te nemen, en 

2. vrije trainingen door KNMV licentiehouders (ook districtlicentiehouders mits Nederlands ingezetene) in Nederland op 
door de KNMV erkende circuits. 

 
KNMV benadrukt dat deze verzekering geen ziektekostenverzekering is. Hiervoor dient u zelf zorg te dragen. De 
ongevallenverzekering geldt uitsluitend voor KNMV licentiehouders.  
 
Voor meer informatie over deze ongevallenverzekering kunt u terecht op onze internetsite: www.knmv.nl. 

 
KNMV – Postbus 650 – 6800 AR - Arnhem 


