
 

         Clubnr.:______     Districtlicentienr.: __________ 

 

KNMV      DISTRICTSLICENTIE     AANVRAAG      2011 
          Dit aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend  

Inleveren bij je motorsportclub!     Niet retourneren naar de KNMV! 
Achternaam:  Indien bekend, KNMV relatienr:  
Roepnaam:  Geslacht:          M / V                                                                                                   
Adres:  Voorletters:  
Postcode:    Woonplaats:  
Geboortedatum:  Nationaliteit:  
Telnr. Werk:  Telnr. Privé:  
Telnr. Mobiel:  Faxnr.:  
Giro- / Bankrekening:  E-mail:  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Tak van sport: ���� Motocross ���� Trial  ���� Baansport ���� Motoball   ���� Wegrace tot 85cc ���� Pocketbikes / Brommers 

Meerdere antwoorden mogelijk. 
 

 
 

 

 

 
 

   Wil graag de nieuwsbrief ontvangen over de onderwerpen van zijn sportdiscipline?       Ja  /    Nee 

   Let op!!! Als je de nieuwsbrief wil ontvangen vul dan je email adres in. 

 
 
 
 
 
 

MEDISCHE VRAGEN TER VERKRIJGING VAN EEN DISTRICTSLICENTIE 
 
Zodra je een districtlicentie wilt aanschaffen, dien je onderstaande vragen te beantwoorden en in de toelichting 
melding te maken van wijzigingen van eventuele complicaties in het afgelopen jaar. 
 

  Ja Nee 
1. Heeft u op dit moment klachten over uw gezondheid? � � 

2. Heeft u een ongeval, blessure of ziekte gehad waarvoor u bij een arts of fysiotherapeut bent geweest? � � 

3. Bent u ooit geopereerd? � � 

4. Gebruikt u medicijnen? � � 
5. Bent u allergisch voor medicijnen? � � 

6. Heeft u aanvallen van wegraken, epilepsie (toevallen), evenwichtsstoornissen of herhaalde flauwtes 
gehad? 

� � 

7. Heeft u een afwijking/ziekte van het zenuwstelsel of bent u wegens geestesziekten onder behandeling 
van een arts (geweest)? 

� � 

8. Mist u het normale gezichtsvermogen van één of beide ogen? � � 

9. Heeft u pijn op de borst, hartkloppingen, hoge bloeddruk of heeft u problemen (gehad) met hart en/of 
bloedvaten? 

� � 

10. Heeft u astma, bronchitis of een andere longziekte gehad? � � 

11. Heeft u suikerziekte (diabetes)? � � 

12. Heeft u een bloedstollingsziekte/verhoogde bloedingsneiging? � � 

13. Heeft u klachten (gehad) van de nek/schouder/rug/armen/benen? � � 

14. Heeft u een andere (dus niet gevraagde) ziekte gehad? � � 

15. Gebruikt u drugs en/of overmatig alcohol? � � 

16. Bent u wel eens afgekeurd voor deelname aan sport? � � 
 

 
Indien u één of meerdere vragen met “JA” is/zijn beantwoord, s.v.p. hieronder toelichten 

 
 
 
 
 

 
 

 
Door middel van ondertekening, geef ik toestemming voor het doorsturen van deze keuringsinformatie naar de keuringsarts van 

de KNMV. 
 

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 auspiciën van de KNMV, tenzij sprake is van opzet of bewuste 

roekeloosheid van de KNMV of van met de leiding van de KNMV belaste personen. 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. 

 

Z.O.Z. 



 
Aansprakelijkheid en verzekeringen 

 
Aansprakelijkheid 
De KNMV is een vereniging zonder winstoogmerk, die zich al meer dan 100 jaar inspant om het voor haar leden mogelijk te maken om hun hobby -de 
motorsport- op verantwoorde wijze te kunnen uitoefenen.  
De aanvrager van een licentie van de KNMV dient zich bewust te zijn van de risico’s die, zowel voor hem/haar als voor derden, zijn verbonden aan het 
uitoefenen van de motorsport. Helaas komen botsingen en andere ongelukken met enige regelmaat voor. Het risico op ongevallen is onlosmakelijk verbonden 
aan het deelnemen aan de motorsport. Door ondertekening van dit formulier verklaart de aanvrager van de licentie dat hij bekend is met dit risico en dit risico 
aanvaardt en voor eigen rekening neemt. 
 
Door ondertekening verklaart de aanvrager zich verder akkoord met het feit dat de KNMV in geen enkel geval aansprakelijk is voor schade van de 
licentiehouder. Dit geldt mede voor zaak- en letselschade die de licentiehouder lijdt tijdens of ten gevolge van deelname aan evenementen zonder 
wedstrijdkarakter, trainingen en/of wedstrijden, of de voorbereidingen daartoe, die plaatsvinden onder auspiciën van de KNMV. KNMV zal geen beroep doen 
op deze exoneratieclausule indien de schade van de licentiehouder het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de KNMV of van met de leiding van 
de KNMV belaste personen.  
Licentiehouders kunnen in geval van schade ook andere deelnemers aan evenementen zonder wedstrijdkarakter, trainingen en/of wedstrijden of officials, 
organisatoren, medewerkers of bestuursleden van de KNMV niet aansprakelijk stellen voor schade die het gevolg is van deelname aan deze evenementen 
zonder wedstrijdkarakter, trainingen en/of wedstrijden, inclusief de voorbereiding daarvan, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van deze 
personen.  
 
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 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 in Nederland op door de KNMV erkende circuits. 
Verder geldt: het doen van vrije trainingen in het buitenland is niet verzekerd tegen aansprakelijkheid. 

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 
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 

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

Verder geldt: het doen van vrije trainingen in het buitenland is niet verzekerd; hiervoor dient u een aanvullende verzekering af te sluiten. 

KNMV benadrukt dat deze verzekering geen ziektekostenverzekering is. Hiervoor dient u zelf zorg te dragen. De ongevallenverzekering geldt uitsluitend voor 
KNMV licentiehouders. Voor Districtlicentiehouders geldt dat zijde Nederlandse nationaliteit of Nederlands ingezetene moeten zijn.  
Voor meer informatie over deze ongevallenverzekering kunt u terecht op onze internetsite: www.knmv.nl Op deze site kunt u onder meer informatie vinden 
over de mogelijkheid de verzekerde bedragen te verhogen tegen betaling van een meerpremie. 
 
 

Ouderverklaring 
In te vullen indien aanvra(a)g(st)er jonger is dan 18 jaar 

 
Ondergetekende (Naam)___________________________________________________________________________________ 
Verklaart in de hoedanigheid van ouder/voogd van de aanvra(a)g(st)er dat zij/hij geen bezwaar heeft, dat bovengenoemde persoon gaat deelnemen aan 
wedstrijden / trainingen onder auspiciën van de KNMV. Ondergetekende verklaart tevens dat het aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld. 
 
 
 Datum:  ____________________________         Handtekening ouder/voogd:  ________________________________ 
 
 

 
 

Door het plaatsen van een handtekening verklaart de aanvra(a)g(st)er of diegene die voor hem/haar tekent (bij aanvra(a)g(st)er jonger dan 18 
jaar) dat bovenstaande vragen naar waarheid zijn ingevuld. 

  
 
 

Datum:___________________________             Handtekening:_________________________________________ 
 

 
Dit aanvraagformulier ingevuld en ondertekend meenemen naar de club waar je de districtslicentie wilt aanschaffen. 


