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DAPA Voorwaarden
Voor het verstrekken van een DAPA kaart dient de aanvrager aantoonbaar aan de volgende drie voorwaarden te
voldoen:

o (Semi-)professioneel werkzaam als journalist in loondienst van een uitgeverij of redactiebureau

(bevestigingsbrief hoofdredacteur bijvoegen) of als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel (kopie van inschrijving KvK bijvoegen)
o Verbonden aan een in het Handboek voor Pers en Publiciteit genoemde publicatie of werkzaam voor
publicaties die in de losse verkoop zijn of een abonnementskarakter hebben (dus geen (fan) clubbladen)
Dit dient aangetoond te worden door bijvoeging van recente publicaties en/of een bevestigingsbrief van de
hoofdredacteur.
o Kopie van (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. U dient zelf een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering te
hebben. U dient een kopie hiervan aan te leveren bij de aanvraag. U bent op een evenement dat verreden
wordt onder de auspiciën van de KNAF geheel op eigen risico aanwezig.
o De KNAF zal zorgdragen voor uw persoonlijke ongevallenverzekering (PO). Deze keert na een ongeval tijdens
een autosportevenement, die wordt verreden onder de auspiciën van de KNAF, bij blijvende invaliditeit
€100.000 uit en bij overlijden €25.000.
Indien uitsluitend ten behoeve een website:
o Verbonden aan een professionele internetsite, waarbij op actuele wijze breed redactioneel aandacht wordt
besteed aan de autosport. Hierbij dient de aanvrager schriftelijk aan te tonen middels gewaarmerkte cijfers
van Google Analytics dat de site tijdens de laatste 12 maanden minimaal 1000 unieke bezoekers per dag heeft
gehad.
Indien uitsluitend ten behoeve van social media:
o Instagram: Een account met meer dan 100.000 volgers en specifiek op Autosport gebied.
o Facebook: Een account met meer dan 100.000 volgers en specifiek op Autosport gebied.

Als u niet voldoet aan deze criteria dan wordt de DAPA-kaart niet uitgegeven. Hierin is de beslissing van de DAPAcommissie bindend.
Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om schriftelijk aan te tonen dat hij/zij aan de bovengenoemde
criteria voldoet.
Als u een aanvraag indient voor een DAPA pas dan moet u bovenstaande zaken aanleveren aan info@knaf.nl. Alle
informatie wordt in vertrouwen behandeld.
Indien uw aanvraag wordt goed gekeurd dan levert u als fotograaf, op verzoek, jaarlijks een aantal foto’s van uw
autosportdiscipline aan de KNAF en dient u als rolmodel voor andere fotografen. U bent bekend met de gedragsregels
van de bewuste discipline waarin u zich als serieuze fotograaf begeeft.

