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OVEREENKOMST BESTUURDER 
Betreffende deelname Vet Cool Man zaterdag 22 juni 2019 

 
De ondergetekenden:  
 

A.  Stichting Geluk en Vrijheid, organisator van de Vet Cool Man 
hierna vermeld als ‘de Stichting’  

 
en 
 

B. Naam     :………………………………………………………………… 
Straatnaam en huisnummer  :………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats  :………………………………………………………………… 
Telefoonnummer   :……………………………………………………………….. 
hierna vermeld als ‘de Bestuurder’  

 
De Bestuurder geeft hierbij te kennen zijn of haar medewerking te zullen verlenen aan de Vet Cool 
Man 2019 (hierna te noemen de ‘Vet Cool Man’) onder navolgende voorwaarden: 
 
1.  De Bestuurder garandeert hierbij dat hij of zij in het bezit is van een geldig rijbewijs B. De 

Bestuurder dient dit rijbewijs op eerste verzoek van de Stichting te kunnen tonen. 
2.  De Bestuurder garandeert hierbij dat hij of zij gerechtigd is het voertuig waarmee hij of zij 

deelneemt aan de Vet Cool Man (hierna te noemen ‘het Voertuig’) te besturen. Op eerste 
verzoek van de Stichting zal de Bestuurder de autopapieren met betrekking tot het Voertuig 
tonen. 

3.  De Bestuurder verklaart hierbij dat het Voertuig APK goedgekeurd is. Het Voertuig dient ten 
behoeve van de Vet Cool Man schoon te zijn en in goede staat te verkeren. Indien het Voertuig 
door vuil en/of schade in slechte staat verkeert, zulks uitsluitend ter beoordeling van de 
Stichting, kan de Stichting het Voertuig van deelname aan de Vet Cool Man uitsluiten. 

4.  De Bestuurder garandeert dat het Voertuig minimaal verzekerd is met een WA-verzekering. 
5.  De Bestuurder verklaart tijdens de Vet Cool Man te zullen handelen volgens de algemeen 

geldende verkeersregels. 
6.  De Bestuurder dient zich te houden aan alle instructies, aanwijzingen, bepalingen en 

(veiligheids-) voorschriften die gelden met betrekking tot de Vet Cool Man. In dit kader heeft 
de Bestuurder kennisgenomen van de reglementen voor het rijden op de kombaan. 

7.  De Stichting behoudt zich het recht bij het niet houden aan de instructies, bepalingen, 
voorschriften en/of aanwijzingen de Bestuurder uit te sluiten van verdere deelneming aan de 
Vet Cool Man. 

8.  De Bestuurder verleent hierbij aan de Stichting onvoorwaardelijk het recht en de toestemming 
om van zijn of haar beeltenis en stem en het Voertuig opnamen te (doen) maken en deze 
opnamen, al dan niet in bewerkte vorm, te doen bewaren, uit te doen zenden en te doen 
herhalen. 

9.  Voor zover de Bestuurder ten aanzien van het verlenen van zijn of haar medewerking 
krachtens deze overeenkomst enig recht van intellectueel eigendom, waaronder naburig 
recht, zou kunnen doen gelden, wordt hij of zij geacht deze rechten door ondertekening van 
deze overeenkomst geheel en onvoorwaardelijk over te dragen aan de Stichting. 

10.  De Bestuurder bedingt voor zijn of haar medewerking, toestemming en overdracht als 
genoemd in deze overeenkomst geen vergoeding. 

11.  De Bestuurder gaat onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle beslissingen omtrent het 
geheel of gedeeltelijk (niet) uitzenden van zijn of haar prestatie berusten bij de Stichting. 
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12.  De Bestuurder zal tijdens eventuele opnamen geen handels-, merk- en/of bedrijfsnamen 
noemen dan wel op directe of indirecte wijze daarnaar verwijzen; evenmin zal hij of zij 
medewerking verlenen aan reclame-uitingen, waarin wordt verwezen naar de Vet Cool Man 
en eventuele zendgemachtigden. 

13.  De Stichting, noch haar vrijwilligers, zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor
 schade van welke aard dan ook, welke de Bestuurder of de eigenaar van het Voertuig 

lijdt verband houdende met deelname aan de Vet Cool Man, waaronder begrepen maar niet 
beperkt tot schade geleden ten gevolge van verlies, vermissing of diefstal van of schade aan 
persoonlijke goederen of goederen waarover de Bestuurder tijdens de Vet Cool Man de 
beschikking heeft en schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen 
(waaronder schade van de mede-inzittende(n) in het Voertuig), geleden ten gevolge van 
ongevallen welke zich voordoen als gevolg van of tijdens deelneming van de Bestuurder aan 
de Vet Cool Man, dan wel schade ontstaan tijdens de heen- en/of terugreis of tijdens de 
aanwezigheid van de Bestuurder bij de Vet Cool Man. 

14.  Kosten (inclusief reis- en benzinekosten) die door de Bestuurder worden gemaakt ter zake van 
zijn of haar medewerking aan de Vet Cool Man zijn voor rekening van de 
Bestuurder en niet verhaalbaar op de Stichting. 

15.  De Stichting behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het verloop (van onderdelen) 
van de Vet Cool Man, de medewerking van de Bestuurder daaronder inbegrepen, en is niet 
aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden bij de totstandkoming van de Vet Cool Man. 

16.  Deze overeenkomst kan in verschillende delen worden ondertekend, welke tezamen een en 
dezelfde overeenkomst zullen vormen.  

 
De Bestuurder verklaart door ondertekening van deze overeenkomst akkoord te gaan met het 
bepaalde in deze overeenkomst en verklaart een exemplaar van het programmaboekje met daarin de 
reglementen te hebben ontvangen bij deze overeenkomst. 
 
Naam:     Naam:    Naam: 
Datum:     Datum:    Datum:    
Te:     Te:    Te: 
Voor akkoord:    Voor akkoord:    Voor akkoord:    
  
 
 
 
 
…………………………              ………………………           ………………………      
De Bestuurder    Stichting Geluk en Vrijheid  Stichting Geluk en Vrijheid 


