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DEELNAMEVERKLARING BMW NEDERLAND B.V.  

 
Evenement:  BMW Motorrad Indoor GS DiscoveRide, te MOTORbeurs Utrecht 2020 
 
Datum:  20 t/m 23 februari 2020 
 

 
Naam deelnemer/ berijder:  
 
Voorletters: 
 
Adres (straat + huisnr.):  
 
Postcode + woonplaats :  
 
Telefoonnummer: 
 
E-mailadres: 
 
Rijbewijs nummer :           Geldig tot: ……….………………….. 
 
Voorkeur dealer (optioneel): 
 

 
Voornoemde gegevens en onderstaande handtekening zijn door deelnemer volledig en naar waarheid 
ingevuld en door ondertekening gaat deelnemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de hierna 
genoemde aan de deelname van de Indoor GS DiscoveRide verbonden voorwaarden en verplichtingen: 
 

1. De motor is door BMW Nederland WA verzekerd, op grond waarvan de verplichtingen en 

uitsluitingen van de desbetreffende polisvoorwaarden onverkort van toepassing zijn. Er is geen 

eigen risico voor schade aan de motor voor Deelnemer van toepassing. 

2. Deelnemer verklaart een geldig rijbewijs (categorie A, vol vermogen) te hebben ten behoeve 

van het gebruik van de motor tijdens deelname aan het evenement. Deze zal hij/ zij tonen voor 

deelname. In geval hier niet aan voldaan wordt zal deelname direct komen te vervallen. 

3. Deelnemer zal zich volledig conformeren aan alle aanwijzigen van de organisatie van het 

evenement, en deelnemer verklaart niet onder invloed te zijn van enig alcohol gebruik of 

gebruik van andere stimulerende/verdovende middelen en/of geneesmiddelen die de 

rijvaardigheid (kunnen) beïnvloeden. 

4. Deelnemer beseft dat het motorrijden op de behendigheidsproeven en toestellen een verhoogd 
risico met zich meebrengt en zal zelf voor volledige en deugdelijke motorkleding zorgen en dragen. 

5. Deelnemer verklaart naar eigen inschatting over voldoende rijvaardigheid te beschikken voor 
deelname en is zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes, rijgedrag en eventuele gevolgen daarvan.  

6. Deelnemer neemt deel aan de Indoor GS DiscoveRide en verklaart geheel voor eigen rekening en 
risico aan het evenement deel te nemen. 

7. BMW Nederland, BERRT Allroad Reizen en Trainingen, Jaarbeurs B.V. of medewerkers van het 
evenement zijn niet aansprakelijk voor schade aan kleding of andere bezittingen van Deelnemer  
noch voor letselschade of gevolgschade opgelopen door Deelnemer of derden, welke is ontstaan 
voor, tijdens of na deelname aan het evenement, behoudens in geval van opzet of grove schuld. 
 
 

 (Zie ook volgende pagina) 

Mijn toestemming voor marketingcommunicatie: 
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 BMW Motorrad 

Nederland 
 
 Ik wil graag communicatie over producten en services van BMW Group ontvangen  

per e-mail, post, telefoon-/messengerdiensten en via het in het voertuig  
geïntegreerde systeem (indien dat wordt ondersteund). (zie bijlage pagina 4).  
 

 Daarnaast wil ik graag gepersonaliseerde aanbiedingen van producten en services  
van BMW Group ontvangen. BMW Group Nederland stelt deze samen op basis van  
mijn persoonlijke voorkeuren en gebruik van producten en services. (zie bijlage  
pagina 4). 

 
 
 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en ondertekend: 
 
 
Plaats    : Utrecht  Datum  : …………………………..... 
 
 
Handtekening   : ……………………………………………………………………….. 
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 BMW Motorrad 

Nederland 
 
Bijlagen “Mijn toestemming voor marketingcommunicatie”: 
 
 

 Ik geef BMW Group Nederland (Einsteinlaan 5, 2289CC Rijswijk) toestemming om de door mij verstrekte 

persoonsgegevens (bijvoorbeeld contactgegevens, geboortedatum, type rijbewijs, hobby's en interesses) te verwerken en te 

gebruiken ten behoeve van klantenservice, marktonderzoek en voor geselecteerde communicatie van product- en service 

informatie van BMW Group. Het is BMW Group Nederland eveneens toegestaan om deze persoonsgegevens door te sturen 

naar bepaalde gelieerde entiteiten zoals omschreven in de privacyverklaring*, BMW/MINI/BMW Motorrad dealers zoals de 

door mij opgegeven favoriete dealer, de dealers waar ik mijn voertuig(en) heb gekocht of laat onderhouden of mijn regionale 

dealer en erkende servicepartners (hierna: “Partijen”). De Partijen mogen mijn persoonsgegevens gebruiken en met mij 

contact opnemen voor de hierboven vermelde redenen. De door mij aan BMW Group Nederland doorgegeven wijzigingen van 

persoonsgegevens mag BMW Group Nederland delen met de hierboven genoemde entiteiten en dealers. 
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 Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden gebruikt om door middel van statistische processen een 

persoonlijk klantprofiel te maken. Op basis van dit klantprofiel kan ik marketingcommunicatie ontvangen die voor mij relevant 

is, zoals gepersonaliseerde aanbiedingen van BMW Group Nederland, bepaalde gelieerde entiteiten zoals omschreven in de 

privacyverklaring*, BMW/MINI/BMW Motorrad dealers zoals de door mij opgegeven favoriete dealer, de dealers waar ik mijn 

voertuig(en) heb gekocht of laat onderhouden of mijn regionale dealer en erkende servicepartners (hierna: “Partijen”). Ik ga 

er tevens mee akkoord dat BMW Group Nederland mijn klantprofiel doorstuurt voor de hierboven vermelde redenen aan 

deze Partijen en dat zij hiervoor contact met mij kunnen opnemen. De volgende door mij verstrekte persoonsgegevens en de 

persoonsgegevens die zijn gegenereerd door BMW Group Nederland en de Partijen op basis van mijn persoonlijke voorkeuren 

en gebruik van producten of diensten, worden opgenomen in het klantprofiel: contactgegevens (zoals naam, adres en e-

mailadres), aanvullende informatie/voorkeuren (zoals favoriete dealer, hobby's), identificatiegegevens (zoals klantnummer, 

contractnummer), klantgeschiedenis (zoals ontvangst van aanbiedingen, gegevens met betrekking tot aankopen van auto's, 

dealergegevens), voertuiggegevens (zoals kilometerstand, actieradius), gegevens met betrekking tot (mobiele) 

applicaties/social media/websites (waaronder informatie van mijn online accounts). De volledige lijst van persoonsgegevens 

die tot deze categorieën behoren is te vinden in de privacyverklaring.* 

Ik kan te allen tijde de door mij aan BMW Group Nederland verleende toestemming intrekken door contact op te nemen met 

de klantenservice van BMW Group Nederland (0800-0992234 of bmwklantenservice@bmw.nl) of via mijn online account in 

het gedeelte ‘mijn persoonlijke gegevens’. Na intrekking zal mijn klantprofiel niet langer worden verwerkt en ontvang ik geen 

marketingcommunicatie meer. Via de aangegeven communicatiekanalen kan ik nadere informatie opvragen over mijn bij 

BMW Group Nederland bekende persoonsgegevens. Ook kan ik verzoeken tot correctie, verwijdering of afscherming van mijn 

persoonsgegevens indienen. Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van mijn persoonsgegevens door BMW 

Group Nederland en mijn rechten is te vinden in de privacyverklaring*, 
 
*De privacyverklaring van BMW Group Nederland kunt u raadplegen bij de inschrijfbalie van BMW Motorrad. 
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