KNRB Wedstrijdcontract
Hierbij verklaar ik mij te conformeren aan het Nationaal Dopingreglement Nederlandse
Sport (Dopingreglement) en het tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond
(KNRB)

1,2

.

Na het ondertekenen van deze verklaring ben ik verplicht om:
(i)
de toepassing van het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport
(Dopingreglement) en het tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond
(KNRB), zoals die thans luidt of te eniger tijd in gewijzigde vorm luidt, op mijzelf
te aanvaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven en om - indien
vereist - aan de uitvoering van die bepalingen mijn medewerking te verlenen;
(ii)
in geval van (verdenking van een) overtreding van het Dopingreglement en/of het
tuchtreglement van de KNRB te allen tijd een zonder enig voorbehoud volledig de
toepasselijkheid op mijzelf van het Dopingreglement en/of de tuchtrechtspraak van de
KNRB, zoals neergelegd in of vanwege de statuten van de KNRB, te aanvaarden;
(iii) de sancties, die op grond van dit Dopingreglement en / of tuchtreglement aan mij
worden opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties, te aanvaarden, en
(iv)
alle KNRB – regelgeving, zoals die thans luidt of eniger tijd in gewijzigde vorm
luidt, op mij te aanvaarden en daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven en om
-indien vereist- aan de uitvoering van die bepalingen hun medewerking te verlenen;

Slotbepaling
Ik realiseer mij, dat ik, middels ondertekening van dit wedstrijdcontract, mij bind aan
de regels zoals die op dit moment gelden, maar ook aan regels, zoals die te eniger tijd
zullen komen te luiden. Derhalve aan regels, die ik, op het moment dat ik deze
overeenkomst teken, nog niet ken. Middels ondertekening van deze overeenkomst, aanvaard
ik zulks uitdrukkelijk. Indien ik, te eniger tijd, niet meer aan deze regels of de
toekomstige regels gebonden wens te zijn, zal ik deze overeenkomst zelf schriftelijk,
middels aangetekende brief, opzeggen aan de KNRB aan het adres alwaar het Bondsbureau
van de KNRB op dat moment zal zijn gevestigd.
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Het dopingreglement en het bijbehorende tuchtreglement van de KNRB zijn te vinden op de website

van het Instituut Sportrechtspraak http:// www.instituutsportrechtspraak.nl/ in het menu
reglementen.
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De reglementen van de KNRB zijn te vinden op http://www.knrb.nl in het menu onder KNRB >
Reglementen.

