
A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N  M O D I H O  D R I F T D A G E N  E N  T R A C K D A Y S  

 
 
ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

1. Modiho: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd 
te Hekelingen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-
nummer 24388787. 

2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die in het kader van de 
overeenkomst deelneemt aan een driftdag of trackday, dan wel zich 
daarvoor aanmeldt of wil aanmelden. Onder deelnemer wordt 
eveneens verstaan de door de deelnemer opgegeven bijrijder(s) 
voor zover de aard of strekking van de onderhavige bepalingen 
daaraan niet in de weg staan. 

3. Overeenkomst: iedere tussen Modiho en de deelnemer tot stand 
gekomen overeenkomst. 

4. Website: www.driftdagen.nl. 
5. Inschrijfformulier: het op de website aan de deelnemer ter 

beschikking gestelde formulier ter inschrijving voor een driftdag 
en/of trackday. 

6. Circuit: de onroerende zaak of een gedeelte daarvan, inclusief alle 
aanhorigheden, die Modiho in het kader van de overeenkomst ter 
beschikking van de deelnemer stelt. 

7. Driftdag/trackday: de door de deelnemer gereserveerde dag waarop 
hij gebruik kan maken van het circuit, inclusief voorafgaande 
introductie en breefing.  

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 
Modiho en iedere tussen de deelnemer en Modiho tot stand 
gekomen overeenkomst. 

2. Voordat de overeenkomst op de website wordt gesloten, wordt de 
tekst van deze algemene voorwaarden aan de deelnemer 
beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de deelnemer 
op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs 
onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden 
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs 
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek 
van de deelnemer langs elektronische weg of op andere wijze 
kosteloos aan hem worden toegezonden. 

3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige 
bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In 
een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te 
treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van 
het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | AANBOD, INSCHRIJVING EN TOTSTANDKOMING VAN DE 
       OVEREENKOMST 

1. Elk aanbod van Modiho is vrijblijvend. Modiho is gerechtigd aan de 
inschrijving van de deelnemer geen gevolg te geven indien het 
maximum aantal inschrijvingen voor een bepaalde driftdag of 
trackday is bereikt. In een voorkomend geval doet Modiho hiervan 
zo spoedig mogelijk mededeling aan de deelnemer. 

2. Aan een aanbod dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de 
deelnemer geen rechten ontlenen. 

3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. 
4. Inschrijving voor een driftdag of trackday geschiedt middels de 

website. De deelnemer dient alle middels het inschrijfformulier 
gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. De 
overeenkomst komt tot stand op het moment dat Modiho de 
inschrijving van de deelnemer langs elektronische weg heeft 
bevestigd. 

ARTIKEL 4. | ANNULERING  

1. Het wettelijke herroepingsrecht is op grond van artikel 6:230p sub e 
van het Burgerlijk Wetboek niet op de overeenkomst van 
toepassing. De deelnemer is desalniettemin gerechtigd de 
overeenkomst kosteloos te annuleren tot 14 dagen vóór de dag 
waarop de driftdag of trackday plaatsvindt. 

2. Bij annulering door de deelnemer tussen de 13e en 2e dag vóór de 
dag waarop de driftdag of trackday plaatsvindt, is de deelnemer 
50% van de overeengekomen prijs als annuleringskosten 
verschuldigd. 

3. Annulering door de deelnemer binnen twee dagen vóór de dag 
waarop de driftdag en/of trackday plaatsvindt, is niet mogelijk. De 
deelnemer is alsdan de volledige overeengekomen prijs 
verschuldigd. 

4. In geval van lid 1 en 2 van dit artikel kan de deelnemer de 
overeenkomst annuleren door daartoe telefonisch of per e-mail een 
verzoek in te dienen bij Modiho. Zo spoedig mogelijk nadat Modiho 
in kennis is gesteld van het voornemen van de deelnemer om de 
overeenkomst te annuleren, zal Modiho de ontbinding van de 
overeenkomst langs elektronische weg bevestigen. 

5. Indien de deelnemer in het kader van de geannuleerde 
overeenkomst recht heeft op gehele of gedeeltelijke restitutie van 
reeds verrichte betalingen, zal Modiho dit bedrag zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de 
overeenkomst aan de deelnemer terugbetalen.  

ARTIKEL 5. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST EN GEBRUIK VAN 
       HET CIRCUIT 

1. Het circuit mag uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de 
daaraan gegeven bestemming. De deelnemer verkrijgt uitsluitend 
het niet-exclusieve gebruiksrecht van het circuit. 

2. Het circuit wordt gelijktijdig in gebruik gegeven aan andere 
deelnemers en is steeds voor de door Modiho aangewezen 
personen toegankelijk. Het is de deelnemer dan ook verboden het 
circuit dusdanig te gebruiken dat de overige deelnemers of de door 
Modiho aangewezen personen, daarvan hinder (kunnen) 
ondervinden. 

3. De deelnemer dient zich te conformeren aan eventueel door 
Modiho, dan wel de eigenaar van het circuit gehanteerde huisregels. 

4. Op de driftdag of trackday staat het circuit tussen 10.00 uur en 
16.00 uur ter beschikking van de deelnemer. Tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen, dient de deelnemer zich voorafgaand, 
tussen 8.30 uur en 9.30 uur, te melden ter introductie. Indien de 
deelnemer zich niet tijdig meldt, is Modiho, mits zwaarwegende 
redenen daartoe aanleiding geven, gerechtigd de deelnemer de 
toegang tot het circuit te ontzeggen. Indien Modiho de deelnemer, 
ondanks dat de deelnemer zich niet tijdig heeft gemeld, toch 
toegang verleent tot het circuit, maakt de deelnemer nimmer 
aanspraak op gedeeltelijke restitutie, dan wel gedeeltelijke 
kwijtschelding van de overeengekomen prijs. 

5. Indien het eventuele, middels het inschrijfformulier opgegeven, 
aantal bijrijders niet op de driftdag of trackday aanwezig is, maakt de 
deelnemer geen aanspraak op restitutie dan wel kwijtschelding van 
het bedrag dat voor die bijrijders verschuldigd is, tenzij de 
deelnemer de deelname van bijrijders conform artikel 4 heeft 
geannuleerd en aan de voorwaarden als bedoeld in dat artikel is 
voldaan.  

6. Na afloop van de driftdag of trackday zal de deelnemer ervoor zorg 
dragen dat hij het gebruik van het circuit staakt en hij het circuit, met 
inbegrip van het door hem meegebrachte voertuig en alle overige 
zaken, verlaat. Indien de deelnemer, na daartoe door Modiho te zijn 
gesommeerd, het circuit niet verlaat, is Modiho gerechtigd de 
eventueel daaruit voortvloeiende extra kosten aan de deelnemer in 
rekening te brengen. 

7. Modiho kan te allen tijde aanwijzingen geven met betrekking tot het 
gebruik van het circuit. 

8. De deelnemer zal alle aanwijzingen door of vanwege Modiho met 
betrekking tot het gebruik van het circuit opvolgen en gedogen dat 
eventuele door Modiho noodzakelijk geachte werkzaamheden 
kunnen worden verricht.  

9. Modiho behoudt zich het recht voor de beschikbaarstelling van (een 
deel van) het circuit (tijdelijk) te onderbreken indien noodzakelijke 
wijzigingen en/of werkzaamheden aan het circuit moeten worden 
verricht, dan wel het algemeen belang daartoe aanleiding geeft. 
Indien het gebruik blijvend wordt onderbroken maakt de deelnemer 
aanspraak of evenredige kwijtschelding, dan wel restitutie van de 
door hem verschuldigde betalingen, zonder dat Modiho gehouden is 
de deelnemer verdergaand schadeloos te stellen. 

10. Modiho behoudt zich het recht voor om de deelnemer wegens 
wangedrag de toegang tot het circuit te ontzeggen. 

11. Indien bij gebruikmaking van het circuit, door een handeling (spin) 
van de deelnemer grind op de baan van het circuit terechtkomt, 
dient hij dit zelf weg te vegen, teneinde schade aan voertuigen te 
voorkomen. Indien de deelnemer hiermee in gebreke blijft, zal 
Modiho de deelnemer daarop aanspreken, doch is de deelnemer te 
allen tijde aansprakelijk voor de daaruit voor overige deelnemers of 
Modiho geleden schade, ook indien Modiho de deelnemer niet op 
zijn gedrag heeft aangesproken. De deelnemer vrijwaart Modiho van 
alle aanspraken van andere deelnemers ter zake. 

12. Indien de deelnemer zelf meegebrachte brandstof tankt, is dat 
uitsluitend toegestaan bij het circuit behorende tankstation. 

ARTIKEL 6. |  WIJZIGING DATUM VAN DEELNAME  

Indien Modiho zulks om welke redenen dan ook noodzakelijk acht, 
is hij gerechtigd de driftdag of trackday voor de deelnemer, onder 
opgave van redenen, te verplaatsen naar een latere datum. Modiho 
doet hiervan zo spoedig mogelijk, doch binnen twee dagen vóór 
aanvang van de oorspronkelijk gereserveerde driftdag of trackday, 
mededeling aan de deelnemer. In een voorkomend geval is de 
deelnemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren conform 
artikel 4. In afwijking van de vorige zin kan de deelnemer de 
overeenkomst binnen 48 uur na de mededeling als bedoeld in de 
tweede zin kosteloos annuleren indien de datum als bedoeld in de 
eerste zin valt binnen 14 dagen na de laatstbedoelde mededeling.   

ARTIKEL 7. |  ANULLERING DOOR OF VANWEGE MODIHO 

1. Modiho is gerechtigd om de deelnemer en de door hem 
meegebrachte zaken, in verband met een (dreigende) calamiteit of 
(dreigende) onregelmatigheden van het circuit te (doen) verwijderen, 
dan wel niet tot het circuit toe te laten. Modiho is niet aansprakelijk 
voor de eventuele kosten en schade welke voor de deelnemer 
hieruit kunnen voortvloeien. 

2. Modiho is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien hij over 
het circuit of een deel daarvan om zwaarwegende redenen en met 
uitsluiting van de deelnemers dient te beschikken. Voorts is Modiho 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de eigenaar van 
het circuit zulks, om welke reden dan ook, bepaalt. De deelnemer 
maakt in deze gevallen aanspraak op evenredige kwijtschelding, 
dan wel restitutie van de door hem verschuldigde bedragen, zonder 
aanspraak te maken op vergoeding van aanvullende schade. 

ARTIKEL 8. |  OVERMACHT 

1. Modiho is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit 
de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd worden door een 
omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in 
het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden 
toegerekend. 

2. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in 
aanmerking.  

ARTIKEL 9. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. Modiho is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd 
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de 
overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de deelnemer 
de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene 
voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het 
sluiten van de overeenkomst Modiho ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer 
zijn verplichtingen niet zal nakomen.  

2. Voorts is Modiho gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien 
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde 
instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden 
gevergd. 

3. De deelnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van 
schadevergoeding in verband met het door Modiho op grond van dit 
artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 

4. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de deelnemer 
verplicht de schade die Modiho ten gevolg van de opschorting of 
ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.  

5. Indien Modiho de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, 
zijn alle vorderingen op de deelnemer terstond opeisbaar. 

ARTIKEL 10. |  BETALINGEN 

1. Afhankelijk van hetgeen is overeengekomen, dient betaling te 
geschieden middels online betaling (iDeal), overboeking, dan wel 
contant op locatie van Modiho. De betaling dient in elk geval te zijn 
voldaan voordat de deelnemer toegang verkrijgt tot het circuit. De 
deelnemer kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de 
uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet is 
voldaan. 

2. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient 
betaling te geschieden binnen de factuur vermelde termijn, op de 
door Modiho voorgeschreven wijze. 

3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de 
deelnemer van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim 
intreedt, is de deelnemer de dan geldende wettelijke rente 
verschuldigd. 

4. Alle kosten gemaakt ter verkrijging van de door de deelnemer 
verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De 
buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet 
Incassokosten. 

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID DEELNEMER 

1. De deelnemer is verantwoordelijk voor de door hem gebezigde 
activiteiten die op, bij of aan het circuit plaatsvinden. 

2. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade van Modiho die als 
gevolg van het gebruik van het circuit optreedt, tenzij deze schade 
niet aan de deelnemer kan worden toegerekend.  

3. De deelnemer zal waar mogelijk tijdig alle passende maatregelen 
treffen ter voorkoming en beperking van de schade aan het circuit. 

4. Modiho zal de schade aan het circuit die door de deelnemer is 
veroorzaakt, vakkundig laten herstellen en de kosten hiervan bij de 
deelnemer in rekening brengen.  

ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID MODIHO EN VRIJWARING 

1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Modiho, is elk 
gebruik van het circuit voor eigen risico van de deelnemer. De 
deelnemer vrijwaart Modiho van alle aanspraken van derden ter 
zake. 

2. Instructies door of vanwege Modiho worden naar beste inzicht en 
vermogen verstrekt. Echter dient de deelnemer te allen tijde de 
redelijke zorgvuldigheidseisen in acht te nemen en draagt hij de 
volledige verantwoordelijkheid voor zijn handelingen voortvloeiende 
uit de door of vanwege Modiho verstrekte instructies.  

3. Modiho is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of 
beschadiging van zaken, alsmede letselschade van de deelnemer. 

4. De deelnemer staat ervoor in dat hij beschikt over de benodigde 
vaardigheden die voor het gebruik van het motorvoertuig op het 
circuit is vereist en dat hij bevoegd is het motorvoertuig te besturen. 
De deelnemer vrijwaart Modiho van alle aanspraken van derden ter 
zake. 

5. Modiho is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien ondanks 
het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid 
van Modiho bestaat, komt uitsluitend directe schade voor 
vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend 
verstaan: 

 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en 
de omvang van de schade, voor zover de vaststelling 
betrekking heeft op schade die in de zin van deze 
voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; 

 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de 
gebrekkige prestatie van Modiho aan de 
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze 
aan Modiho toegerekend kunnen worden; 

 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking 
van schade, voor zover de deelnemer aantoont dat 
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe 
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

6. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een 
verdergaande aansprakelijkheid van Modiho mocht bestaan, is de 
aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de 
factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van 
de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

7. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat 
ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel 
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Modiho wordt 
uitgekeerd. 

8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de 
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Modiho 
één jaar. 

9. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekloosheid van 
Modiho, zal de deelnemer Modiho vrijwaren van alle aanspraken 
van deelnemers en overige derden, uit welken hoofde dan ook, ter 
zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, 
verbandhoudende met het gebruik van het circuit. 

ARTIKEL 13. |  SLOTBEPALINGEN 

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende 
rechtsverhoudingen tussen de deelnemer en Modiho is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. 

2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich 
optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te 
beslechten. 

3. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend 
voor de uitleg daarvan. 

http://www.driftdagen.nl/

