H.O.G. Coast Riders Chapter Alkmaar
Met deze formulieren kunt u zich inschrijven als lid van de vereniging HOG Coast Riders Chapter Alkmaar. Er zijn verschillende
mogelijkheden voor het lidmaatschap zoals volledig lid of duo-lid, met automatische incasso of zonder. Op het inschrijfformulier
staan de verschillende mogelijkheden vermeld. U kunt aangeven wat u wilt door een kruisje bij de desbetreffende optie te zetten
en het in te vullen.
Een Chapter lid, ontvangt minimaal 4 Chapter magazines per jaar en ontvangt eenmalig bij inschrijving een Chapter mouw
embleem, de contributie bedragen zijn incl. mouw embleem.
Als u geen automatische incasso gebruikt, dient u het gekozen bedrag over te maken op Giro 9552209 t.n.v. Coast Riders Chapter
Alkmaar. Uw lidmaatschap gaat in zodra uw contributie is ontvangen. Als u gebruik wilt maken van de automatische incasso dan
kunt u dit in het vakje op het inschrijfformulier aanvinken en uw machtiging ondertekenen.
Wilt u actief meewerken aan het organiseren ritten/evenementen of uw bijdragen leveren aan ons clubblad? Geef u zich dan op bij
een van de commissies op het inschrijfformulier in de desbetreffende vakje op het inschrijfformulier.
Onderstaande zaken zijn van belang, u gaat akkoord door uw handtekening te zetten op het inschrijfformulier:
Ik heb het Annual Charter for H.O.G. Chapters gelezen en ik verklaar mij daaraan te houden als lid van het door de dealer
gesponsorde Chapter. Ik ben mij ervan bewust, dat hoewel dit Chapter door de H.O.G. is erkend, het een aparte en onafhankelijke
eenheid blijft die geheel verantwoordelijk is voor haar eigen handelingen.
De vrijwaring is nodig om mee te mogen rijden bij ritten, georganiseerd voor en door het chapter. Zonder deze vrijwaring is mee
rijden niet mogelijk!
DIT IS EEN VRIJWARING - LEES ALVORENS TE TEKENEN OP HET INSCHRIJFFORMULIER!
Ik erken dat de Sponsor-Dealer, de Harley Owners Group (H.O.G.), Harley-Davidson,Inc., Harley-Davidson Motor Company,
Harley-Davidson Europe, Ltd en de aan hen gelieerde ondernemingen, mijn Chapter en hun respectieve officers, directors,
medewerkers en vertegenwoordigers (hierna de "gevrijwaarden”) niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor verwonding
(daaronder begrepen verlamming of dood) of schade aan mijn eigendommen gedurende enige H.O.G. of H.O.G.-Chapter
activiteiten en resulterend van daden of verzuimen gedurende het uitvoeren van de taken van de gevrijwaarden, zelfs als de
verwonding of schade het gevolg is van nalatigheid (met uitzondering van grove nalatigheid of kwaadwillig opzet).
Ik weet en erken dat alle H.O.G.-leden en hun gasten vrijwillig en voor eigen risico deelnemen aan alle H.O.G.-activiteiten en ik
aanvaard alle risico's die het gevolg zijn van dergelijke activiteiten.
Ik vrijwaar de gevrijwaarden voor alle schade aan mijn persoon die het gevolg kunnen zijn van deelname aan H.O.G. activiteiten.
Ik vrijwaar de gevrijwaarden voor alle schade aan mijn eigendommen die het gevolg kunnen zijn van deelname aan H.O.G.
activiteiten. Ik weet dat dit betekent dat ik geen rechtszaak zal beginnen tegen de gevrijwaarden wegens verwonding of schade aan
mijzelf of mijn eigendommen die het gevolg zijn van of verband houden met de uitvoering van hun chapter-taken bij het sponsoren,
plannen of uitvoeren van dergelijke evenementen, behalve in het geval van grove nalatigheid of kwaadwillige opzet. Ik begrijp ook
dat de gevrijwaarden soms foto's nemen van deelnemers aan evenementen voor publicatie in H.O.G. brochures en ik geef hierbij
toestemming tot het nemen van mijn foto in deze context en voor dit doeleinde.
Door deze vrijwaring op het inschrijfformulier te tekenen bevestig ik dat ik deze vrijwaring heb gelezen en volledig begrijp en dat
ik niet afga op verklaringen of mededelingen van de gevrijwaarden.

