Deelnemersvoorwaarden KNAC Voorjaarsrit 2022
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De organisatie van de rit is in handen van KNAC Services B.V..
Deelname staat open voor leden van de vereniging Koninklijke
Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) of genodigden. Een
deelnemende equipe bestaat in principe uit maximaal 2 personen
waarvoor inschrijfgeld is betaald tenzij de organisatie, eventueel tegen
bijbetaling, voor meerdere personen toestemming heeft gegeven.
De aan deelname van dit evenement verbonden inschrijfkosten dienen
uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van het evenement te zijn voldaan op
IBAN: NL 09 RABO 016 68 23 112 t.n.v. KNAC Services B.V..
Annulering met terugbetaling van 100% van het inschrijfgeld is
mogelijk tot 14 dagen vóór aanvang van het evenement; tot één week
daarvoor wordt 50% gerestitueerd; daarna blijft de deelnemer 100%
van het inschrijfgeld verschuldigd. Het niet verschijnen bij het
vertrekpunt op de dag zelf, wordt gelijkgesteld met annulering. Indien
de aanmelding binnen 14 dagen vóór de aanvang van de rit
plaatsheeft, wordt directe betaling op de aangegeven rekeningnummers
van de organisatie verlangd.
Naast het recht tot deelname is in de prijs inbegrepen: BTW, ontvangst
met koffie/thee, het routeboek, een rallyschild, door de organisatie of
in overleg met haar door derden te verstrekken etens-/drankwaren
zoals een lunch en afsluitende borrel.
Tijdens het evenement worden foto’s gemaakt die o.a. in het KNAC
magazine “De Auto” dan wel op de site en/of Facebookpagina van de
KNAC worden gepubliceerd. Indien een deelnemer tegen een dergelijke
publicatie bezwaar heeft, wordt deze verzocht dit vóór aanvang van de
rit aan de KNAC bekend te maken.
Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels en
de organisatie te vrijwaren voor eventuele gevolgen van zijn of haar
rijgedrag en verkeersovertredingen door de deelnemer begaan tijdens
het evenement.
Deelnemers dienen zich te houden aan alle aanwijzingen die de
organisatie tijdens het evenement vanuit veiligheidsoverwegingen
geeft.
De bestuurder(s) dient/dienen zich tijdens het evenement te onthouden
van gedragingen die de goede naam van de KNAC kunnen schaden.
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Het voertuig waarin (of waarop) aan de rit wordt deelgenomen, moet
minimaal tegen Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd zijn in de zin
van
het
gestelde
in
de
Wet
Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen en het voertuig moet voldoen aan alle door de wet
gestelde eisen zoals APK enz.. Schade aan het eigen voertuig,
deelnemer(s) en/of derden komen voor eigen rekening c.q. voor
rekening van uw verzekeringsmaatschappij.
De bestuurder(s) van het deelnemende voertuig moet(en) in het bezit
van een geldig rijbewijs.
Wanneer naar het oordeel van de organisatie een deelnemer/
bestuurder zich niet houdt aan een of meerdere van de in deze
deelnemersvoorwaarden genoemde regels/voorwaarden dan kan de
organisatie ertoe besluiten de betreffende deelnemer en/of
deelnemende equipe (verdere) deelname aan het evenement te
weigeren zonder terugbetaling van het inschrijfgeld.
Door het aanmelden via onze internetsite/webshop heeft/hebben de
deelnemer(s) aangegeven deze deelnemersvoorwaarden te hebben
ontvangen en/of ervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord
te gaan.

