Voorwaarden 24uur Discovery Run editie 2017
De voorwaarden zijn van toepassing op: 24uur Discovery Run editie 2017
Organisatie:
European Car Adventures vof
P.a.
Johannes Poststraat 11
7918 AA Nieuwlande
Kvk 58657029
Artikel 1
Definities
1.1
Deelnemer: Persoon, Inschrijver, boeker, bestuurder, passagier, navigator. Hieronder wordt tevens de inschrijfster
enz. bedoeld.
1.2
Auto: Het voertuig waarin wordt deelgenomen aan de 24uur Discovery Run.
1.3
Team: alle inzittenden van het voertuig waarmee men zich heeft ingeschreven voor deelname
aan de 24uur Discovery Run.
1.4
Reis: 24uur Discovery Run editie 2017.
1.5
Organisatie: Alle mensen die zich bezighouden met het organiseren van de 24uur Discovery Run.
Artikel 2
Reis
2.1
2.2

24uur Discovery Run is een avontuurlijke pakketreis, samengesteld uit overnachting, eten(diner) bij start/finish,
tenthuur(incl. luchtbedden pp), mooie route en feestavond; het is geen rally of race.
24uur Discovery Run vindt plaats van 16 juni 2017 t/m 17 juni 2017.

Artikel 3
Inschrijving
3.1
Voor deelname dient het inschrijfformulier op www.discoveryrun.nl volledig te worden
ingevuld.
3.2
Het basis inschrijfgeld bedraagt € 270,- voor een team inclusief 3 deelnemers. Voor elke extra deelnemer wordt €
40,- in rekening gebracht(excl. Campinggeld/tenthuur/eten).
3.3
De geboekte reis is niet overdraagbaar en mag derhalve niet verkocht worden door het deelnemende team.
3.4
Indien er gebruik wordt gemaakt van een huurtent incl. luchtbedden, dan dient men in te staan
voor normaal gebruik.
Indien er sprake is van schade, dan dient dit per direct gemeld te worden bij de organisatie en zal de schade worden
verhaald op één van de huurders van de tent.
3.5
Na afronden van de online inschrijving op onze website en het voldoen van de volledige reissom van het betreffende
team zal de inschrijving definitief zijn.
3.6
De organisatie heeft het recht om de inschrijving te sluiten indien het door haar beoogde aantal deelnemers is
bereikt.
3.7
De organisatie behoudt zich het recht voor een inschrijving van een team te weigeren. De inschrijving wordt binnen
5 werkdagen na inschrijving ongedaan gemaakt en indien reeds voldaan wordt de reissom* 1 retour geboekt.
3.8
Indien de reis vóór de start wordt afgelast als gevolg van overmacht, calamiteiten of een andere aannemelijke reden
dan hebben de deelnemers recht op 25% teruggave van het deelname bedrag* 1.
3.9
Indien de reis na de start wordt afgelast als gevolg van overmacht, calamiteiten, ongelukken etc. dan hebben de
deelnemers geen recht op teruggave van het deelnamebedrag*1.
3.10
Een beslissing tot staking of afgelasting van de reis kan alleen worden genomen door de organisatie en deze is
onherroepelijk en staat niet ter discussie.
3.11
Bij annulering door of uitsluiting van een deelnemer (s) wordt het deelnamebedrag* 1 niet gerestitueerd.
3.12
Omdat ziektes, sterfgevallen en andere ernstige situaties nooit uit te sluiten zijn, wordt de deelnemer geacht, met
betrekking tot artikel 3.11, een reisverzekering te hebben afgesloten.
3.13
Door inschrijving onderwerpen de deelnemers zich aan de bepalingen van deze voorwaarden en nader door de
organisatie schriftelijk gestelde aanvullingen.
*1 Reissom = inschrijfgeld plus evt. tenthuur, etensgeld en overnachting.
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Artikel 4
Voorwaarden
4.1
De deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn.
De minimum leeftijd eis vervalt voor die deelnemer wanneer er sprake is van een
minderjarig teamlid die valt onder het ouderlijk gezag /voogdij van een ander teamlid van hetzelfde team.
4.2
De deelnemer die plaats neemt achter het stuur heeft minimaal 2 jaar zijn rijbewijs.
4.3
De deelnemer dient te beschikken over een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort) en dient deze bij zich te
dragen gedurende het evenement.
4.4
Alleen auto’s die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer Nederland mogen deelnemen.
4.5
De auto moet aan alle geldende wettelijke eisen voldoen. Dit is volledig de eigen verantwoordelijkheid van de
deelnemer. Hiervoor kan de organisatie nimmer aansprakelijk worden gesteld.
4.6
De auto dient ten minste WA verzekerd te zijn met een inzittende verzekering voor alle deelnemers in de auto
gedurende het evenement.
4.7
De deelnemer dient de deelname aan de 24uur editie te melden bij de verzekeraar.
4.8
De deelnemer wordt aangeraden een reis- en ongevallen verzekering af te sluiten die voldoende dekking geeft bij
eventuele calamiteiten, waaronder repatriëring van het voertuig. Indien een dergelijke verzekering eventuele
schade niet dekt kan de organisatie hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.
4.9
Bij het rijden van de route zijn alle wettelijke (verkeers)regels en voorschriften van toepassing. Indien een
aanwijzing, opdracht of (route)beschrijving gegeven door de organisatie strijdig is met wettelijke (verkeers)regels,
dan dient die aanwijzing of opdracht te worden genegeerd.
4.10
De deelnemer dient de organisatie meteen in te lichten indien hij/zij betrokken is bij een ongeval, schade heeft of
heeft veroorzaakt, de wettelijke voorschriften in een land heeft overtreden, uitvalt, of enig andere vorm van
calamiteit.
4.11
Bij uitvallen(ongeval) dient ter voorkoming van misverstanden onmiddellijk alle aan de organisatie gerelateerde
bestickering en deelnemersschild(en) van de auto te worden verwijderd.
4.12
Huisdieren. Honden meenemen is toegestaan; men dient dit via email aan te gegeven. Voorwaarde is wel dat de
locatie, die we bezoeken, dit ook toestaan. Bij gebruik van een huurtent, dient de deelnemer zelf op voorhand aan te
geven dat er een huisdier mee gaat. Hiervoor geldt een schoonmaak toeslag van 50 euro.
4.13
Deelname aan de opdrachten. Dit is vrijwillig, waarbij de opdrachten niet auto prestatie gerelateerd zijn. Het team
met de meeste punten wint. Als er bij een team sprake is van vervangend vervoer, dan vind er een puntenaftrek
plaats van -2 punten. Teams die meedingen naar de prijs moeten alle 10 checkpoints correct en tijdig doorgegeven
hebben aan de organisatie. Bovendien moeten alle teamleden aanwezig zijn bij finish.
Artikel 5
Uitsluitingen
5.1
Enige vorm van discriminerende(ras/geloof/geslacht)uitingen zijn verboden.
5.2
Alcohol nuttigen in de auto tijdens de rit is voor alle inzittenden ten strengste verboden.
5.3
Het oppikken en meenemen van andere inzittenden, anders dan de originele teamleden, is verboden.
5.4
Het is niet toegestaan op de auto’s belettering met ‘rally’, ‘racing’ of van gelijke strekking aan te brengen. De
organisatie wenst elke uiting die leidt tot een verwantschap met bovenstaande bewoordingen te vermijden.
5.5
Het is de deelnemers niet toegestaan hulp te weigeren aan een bij een ongeval betrokken team, tenzij dat team deze
hulp afwijst.
5.6
Het is de deelnemers niet toegestaan zich onsportief en/of asociaal te gedragen en medeweggebruikers te hinderen.
5.7
De 24uur Discovery Run heeft geen prestatie verbonden aan het autorijden, er is dan ook geen sprake van prestatie
tav snelheid en/of tijd mbt het autorijden. Het op dergelijke wijze deelnemen aan de 24uur Discovery Run is dan
ook ten strengste verboden en leidt tot uitsluiting.
5.8
Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan andere deelnemers, auto’s van andere teams en/of overige
bezittingen van andere deelnemers.
5.9
Het is niet toegestaan om uitingen, communicatie, documenten, opdrachten, handboeken of welke documenten van
de organisatie dan ook, te publiceren en/of te reproduceren en/of te gebruiken voor welke andere toepassing en/of
evenement dan ook.
5.10
Risicovol gedrag/handelen waardoor derden direct of indirect in gevaar worden gebracht door een deelnemer
tijdens de run of op campinglocatie, leidt automatisch tot uitsluiting van het gehele team, waar deze deelnemer
onderdeel vanuit maakt.
5.11
Op de camping locaties zijn we te gast, tot 22.00u. kan er op het terrein feest worden gevierd, tot 23.00 uur gezellig
nagepraat, daarna dient de nachtrust gerespecteerd te worden op het campingterrein. Wil je verder feest vieren dan
ben je vrij om dat elders te doen, zolang het niet op of in nabije omgeving is van het campingterrein. In geval van het
herhaald of buitensporig veroorzaken van overlast wordt het gehele team verwijderd van de run.
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Artikel 6
Klachten procedure
6.1
Ondanks alle zorg en aandacht, kan het voorkomen dat U een klacht heeft. Deze dient U in alle redelijkheid, ter
plekke, aan ons kenbaar te maken. Klachten na afloop van het evenement worden niet in behandeling genomen.
6.2
Met betrekking tot het eten, dient de deelnemer zich er van bewust te zijn, dat men zich in het buitenland begeeft,
met bijhorende gebruiken en bereiding. De organisatie is hier geen partij in.
6.3
Speciale dieetwensen en/of allergieën/medische indicaties dienen minimaal één maand voor start van de run
kenbaar te zijn gemaakt aan de organisatie.
6.4
Klachten over de camping faciliteiten/ sanitair kunnen ter plekke aan het camping personeel kenbaar worden
gemaakt. De organisatie is hier geen partij in.
6.5
Geschillen betreffende genuttigde consumpties en/of op eigen rekening genuttigde maaltijden dienen door de
deelnemer zelf met de locatie te worden opgelost. De organisatie is hier geen partij in.
6.6
De route is vrijblijvend. Het kan voorkomen dat U wilt of moet afwijken van de route, vanwege
tijdnood/wegwerkzaamheden/files/ongevallen/etc… Pak dan gewoon verderop de route weer op. We zijn niet
aansprakelijk voor het niet kunnen rijden van de gehele route.
Artikel 7
Aansprakelijkheid
7.1
De deelnemer doet afstand van elk beroep op gerechtelijke instanties tegen de organisatie.
7.2
De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of benadeling van de gezondheid van personen,
al of niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit.
7.3
De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging, vernietiging en verdwijning, maar ook
verontreiniging of vuil worden, van zaken van anderen dan de deelnemer, met inbegrip van de schade die daaruit
voortvloeit.
7.4
De organisatie is niet aansprakelijk voor overtredingen door de deelnemer van de wettelijke
voorschriften in landen die in de route zijn opgenomen.
7.5
De organisatie is niet aansprakelijk voor enig actie of nalatigheid door de deelnemer begaan.
7.6
De organisatie heeft geen verzekering afgesloten voor het evenement waarop een beroep mogelijk is.
7.7
Indien een hulpdienst, pechdienst, pechservice of welke vorm van verzekering en/of service weigert te helpen
tijdens het evenement dan kan de organisatie hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
7.8
De organisatie is niet aansprakelijk voor kosten gerelateerd aan uitvallen van de deelnemer.
7.9
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het voertuig van de deelnemer mbt het
gebruik/aanbrengen/verwijderen, van de door de organisatie verstrekte stickers en/of rallyschildjes.
7.10
De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld tav overeenkomsten die de deelnemer aangaat met
derden.

De deelnemer is zich volledig bewust van de inhoud van deze voorwaarden en heeft het gehele document doorgelezen.
De deelnemer is akkoord met deze voorwaarden.

Datum: ______________________________________

Handtekening:_________________________________
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