Aanvraagformulier

Offroadpas 2016 +2017
De kosten van deze offroadpas bedragen € 85,00.
S.v.p. aankruisen wat van toepassing is, volledig invullen, ondertekenen en in indienen bij een MON via
een aangesloten vereniging of info@mon.nl:
Ik ben in het bezit van een Crosscertificaat:

 Ja

 Nee (zie bijlage crosscertificaat)

 Ja, ik vraag mijn offroadpas direct bij MON aan (dus niet via een aangesloten vereniging) en betaal
€ 20,00 extra.
 Ja, ik wil Motorsportnieuws ontvangen en betaal € 15,00 extra.
 Ik ben in het bezit van een geldig rijbewijs in de categorie A en heb een WAM(Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen)-verzekering afgesloten voor het voertuig waarvoor ik
deze offroadpas aanvraag.
 Ik maak het te betalen bedrag direct over op: NL54 INGB 0004 4570 71
U dient zich ervan bewust te zijn, dat motorsport een gevaarlijke sport is en risico’s met zich meebrengt. Niet gedekt zijn
aanspraken op letsel en materiële schade als gevolg van het deelnemen aan een training of wedstrijd, m.u.v. de POdekking. De aansprakelijkheid van MON wordt beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitbetaald.
Ondergetekende verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met de reglementen van
MON.

Achternaam aanvrager:

Roepnaam:

Geb datum:

Nationaliteit:

Adres:

Postcode

Woonplaats:

Provincie:

E-mailadres:

rijbewijsnr

Telefoonnummer:

Mobiel:

Motormerk:

cc – inhoud:

06-

Eventueel transpondernr:

Datum:

____________________________________

Handtekening:

____________________________________

Stempel club c.q.
naam club + paraaf secretaris

Svp ook pagina 3 ondertekenen
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Toelichting aanvraagformulier off road-pas:
Dit formulier is ook bestemd voor direct gebruik tijdens clubtrainingen, georganiseerde off road-ritten en
andere evenementen waarvoor MON een dekkingsbewijs van verzekering heeft afgegeven voor deelname met
een off road-motor.
De offroadpas is tevens een bewijs van lidmaatschap van de vereniging MLN (Motorsport Leden Nederland).
Welke verzekeringsdekking geldt er voor de offroadpas?
De off-roadpas geeft uitsluitend een aanvullende (secundaire) WA dekking van verzekering bovenop de WAM
(Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen) voor het kenteken dat op deze aanvraag is
vermeld. Als er voor het betreffende terrein of weggedeelte een ontheffing is verleend behoort dit tot het
"wedstrijdterrein" en de dekking valt dan ook onder de verzekeringspolis van MON. Als er voor het
terrein/weggedeelte géén ontheffing is verleend, behoort deze gewoon tot de openbare weg, waarvoor de
WAM dan ook dekking dient te bieden.
De offroad pas is geldig tijdens:
 Clubtrainingen (op voor motorcross goedgekeurde circuits in Nederland, die aangesloten zijn bij de
MON).
 Wedstrijden met een aparte off road-klasse indien door MON een dekkingsbewijs van verzekering is
afgegeven.
 Off road-ritten en andere evenementen waarvoor door MON een dekkingsbewijs van verzekering is
afgegeven.
 De offroadpas is ook geldig tijdens: clubwedstrijden en regiowedstrijden motorcross.
Crosscertificaat: Voor rijders die vanaf 2011 geen start-of trainingsbewijs bij MON hebben gehad is het
meesturen van een geldig Crosscertificaat verplicht als zij ook willen op een door MON goedgekeurd circuit.
Indien u geen crosscertificaat heeft, dient u de vragenlijst in te vullen voor een crosscertificaat. Zonder
crosscertificaat is de off-road-pas niet geldig als trainingsbewijs en zal de pas niet worden afgegeven.
Pasfoto: Bij alle aanvragen dient u een recente pasfoto te voegen, liefst digitaal, met vermelding van uw naam
en geboortedatum. De pasfoto s.v.p. niet aan de aanvraag vastnieten. Een offroadpas is geldig van het
moment dat alle benodigde gegevens zijn aangeleverd en gecontroleerd door MON.
Milieumat: Iedere houder van een start – of trainingsbewijs en offroadpas van MON is verplicht tijdens
(club)trainingen en wedstrijden gebruik te maken van een door MON goedgekeurde milieumat.
De offroadpas is exclusief het maandblad “Motorsportnieuws”
Met het magazine Motorsportnieuws blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van
motorsport via onder meer wedstrijdverslagen, nieuwsitems, achtergrondartikelen en interviews. Indien een off
road-bewijshouder ook Motorsportnieuws wil ontvangen kan dit tegen een geringe meerprijs van € 15,00.
Verzending naar het buitenland kost € 15,00 per jaar extra.

Voor meer info: zie www@mon.nl.

Voor degene die geen crosscertificaat hebben: Zie bijlage vragenlijst crosscertificaat.
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Vrijwaringsverklaring (Exoneratieclausule)
1. Gevaarlijke sport
Motorsport is een gevaarlijke sport met een verhoogd risico op letsel- en zaakschade.

2. Aansprakelijkheid MON c.s. uitgesloten
Aansprakelijkheid van MON en de aangesloten verenigingen en haar leden, medewerkers en vrijwilligers (hierna: "MON c.s.") voor
schade als gevolg van (motorsport)ongevallen is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. U zal MON c.s.
niet voor deze schade aansprakelijk stellen.

3. Aansprakelijkheidsrisico MON c.s. niet verzekerbaar
De reden voor deze uitsluiting van aansprakelijkheid is dat het aansprakelijkheidsrisico van MON c.s. niet verzekerbaar is. Indien MON
c.s. succesvol aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, zou de georganiseerde beoefening van motorsport en daarmee het
voortbestaan van MON en de aangesloten verenigingen onmogelijk worden.

4. Uitbreiden dagverzekering met beperkte PO-dekking
MON kan naast deze één dag geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering een ongevallenverzekering voor u verzorgen met
dezelfde geldigheidsduur verzorgen. De maximale dekking van de ongevallenverzekering is beperkt tot € 5.000,- bij overlijden en
maximaal € 25.000,- bij blijvend lichamelijk letsel. U kunt in aanmerking komen voor deze verzekering, als u een WA-dagverzekering
afsluit met aanvullende PO-dekking (kosten € 20,-). Met de WA dagverzekering (kosten € 15,-) komt u niet in aanmerking voor de
genoemde PO-dekking.

5. Voorlichtingsfilm
Om u te wijzen op de risico’s waarmee motorsport gepaard gaat, heeft MON een voorlichtingsvideo laten maken. In deze korte film
wordt onder meer uitgelegd wat u kunt doen om letsel te voorkomen en wat uw verantwoordelijkheden en die van MON zijn. Iedereen
die een motorcrosslicentie of -dagverzekering aanvraagt, dient kennis te hebben genomen van de inhoud van de video De mooie en
mindere kanten van motorcross, die is te raadplegen via de MON-website (www.mon.nl/bewijs-aanvragen of uw club.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u zich richten tot het bondsbureau van MON via info@mon.nl of 0485-315080.
Verklaring
U verklaart dat u kennis hebt genomen van het voorgaande en zich bewust bent van:
1. de risico's van de beoefening van de motorsport;
2. de uitsluiting van de aansprakelijkheid van MON c.s.;
3. de onverzekerbaarheid van het aansprakelijkheidsrisico voor MON c.s.;
4. de beperkte dekking van deze dagverzekering en de mogelijkheid tot het bijverzekeren tegen betaling.

Handtekening rijder
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