VRIJWARINGSCLAUSULE

STARTNUMMER

De ondergetekenden, hierna te noemen de Equipe, verklaren door ondertekening van dit document
aan de organisatoren van de GOOISCHE RALLY 2018, Stichting Lions Club Blaricum-Laren en Henny
Miltenburg Photography, h.o.d.n. RallyEvents, evenals de sponsoren van de GOOISCHE RALLY 2018
op zondag 9 september 2018 hierna individueel en gezamenlijk te noemen de Organisatie:
a) dat de Equipe bestaat uit een bestuurder en een navigator.
b) dat de Equipe de Organisatie van de GOOISCHE RALLY 2018 zal vrijwaren van elke
aansprakelijkheid ten opzichte van derden, voortkomend uit het deelnemen aan de Rally;
c) dat de Organisatie niet aansprakelijk is voor enige schade die de Equipe lijdt als gevolg van het
deelnemen aan de Rally;
d) dat de Equipe evenzo de personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de Organisatie, zal
vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens de Equipe of jegens derden;
e) dat de Equipe zich akkoord verklaart met de reglementen zoals die tijdens deze Rally van
toepassing zijn;
f) dat het voertuig waarin (of waarop) aan de Rally wordt deelgenomen, WA verzekerd is in de zin
van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en dat dit voertuig voldoet
aan alle door de wet gestelde eisen en in goede staat van onderhoud is;
g) dat de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs;
h) dat de Equipe zich zal gedragen als een goede deelnemer in het verkeer, gevaarlijke situaties zal
vermijden en zich zal houden aan de verkeersregels,
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Aldus getekend te Blaricum, 09 september 2018

Gooische Rally - OTF 2018
HET REGLEMENT
1. Door het inschrijfformulier te ondertekenen, bevestigen de deelnemers dat zij deze voorwaarden volledig
hebben gelezen, begrepen en akkoord gaan.
2. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 8 september 2018 te zijn overgemaakt op rekeningnummer
NL12ABNA0440034442 ten name van Stichting Lions Club Blaricum Laren onder vermelding van
Inschrijving Gooische Rally 2018. Uw inschrijving is definitief na betaling van het volledige bedrag en na
ondertekening en ontvangst van het (digitale) inschrijfformulier.
3. Nadat de equipe aan alle inschrijfvoorwaarden heeft voldaan, ontvangt de contactpersoon van de equipe
een schriftelijke bevestiging van de inschrijving uiterlijk twee weken voor aanvang van de Rally.
4. Indien de organisatie door onvoorziene omstandigheden is genoodzaakt het evenement voor aanvang te
annuleren, wordt het inschrijfgeld gerestitueerd, onder inhouding van € 25,- administratiekosten.
5. Wanneer een equipe na inschrijving zijn deelname aan de Gooische Rally 2018 wenst te annuleren,
worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Tot 3 maanden voor het evenement bedragen deze
annuleringskosten 25% van de totale kosten, tot 2 maanden voor het evenement 50%, tot 1 maand voor
het evenement 75% en tot 1 week voor het evenement 100% van de totale kosten. De organisatie
adviseert de deelnemers een annuleringsverzekering af te sluiten.
6. De auto en de deelnemers aan de Gooische Rally 2018 dienen voldoende verzekerd te zijn. De bestuurder
(en indien van toepassing de navigator) dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
7. Aan de Gooische Rally 2018 kan worden deelgenomen met auto’s gebouwd voor 1975 (classic cars).
8. Er zijn twee verschillende klassementen. U kunt deelnemen aan:
a. het klassement Tour, dat voor deelnemers is bedoeld met weinig tot geen ervaring. Veelal bolpijl
situaties, meer overbruggingstrajecten dus minder tijdsdruk en meer genieten.
b. het klassement Sport, dat voor deelnemers is bedoeld die een voorkeur hebben voor een veel
uitdagender kaartleestrajecten waarbij het tijdschema minder ruim is in vergelijking met de Tour
klasse.
9. Bij twijfel over de geschiktheid van uw auto en uw ervaring kunt u contact opnemen met de organisatie.
10. Vergeet niet uw geldige rijbewijs mee te nemen.
11. De organisatie van de Gooische Rally 2018 is op geen enkele manier aansprakelijk voor tijdens het
evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden.
12. De deelnemers zijn verplicht om tijdens de rally de door de organisatie eventueel aangebrachte en/of
aangeleverde (sponsor)stickers op de voertuigen te laten zitten. De organisatie zal mogelijk de ruimte op
de portieren en een deel van de zijkant benutten, alsmede de ruimte voor een sticker op de motor- en
achterklep. Dit materiaal brengt geen schade toe en is gemakkelijk te verwijderen. Het gebruikte materiaal
is te allen tijde ‘schoon verwijderbaar’, mits u dit binnen een maand na afloop van het evenement doet.
13. Bij deelname aan de Gooische Rally geven alle deelnemers goedkeuring om mogelijk gefotografeerd en/of
gefilmd te worden en verlenen hierbij toestemming aan de Gooische Rally, en de aan haar gelieerde
Stichting Lions Club Blaricum-Laren en Henny Miltenburg Photography, h.o.d.n. RallyEvents, om deze
beelden te gebruiken en/of uit te zenden. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor promotionele en/of
commerciële doeleinden.
14. De Gooische Rally 2018 is een ‘tourrally’, waarbij de winnaar wordt bepaald door middel van o.a.
fotoherkenning, regelmatigheidstrajecten en behendigheidstests. De deelnemers dienen zich te houden
aan de wettelijk geldende (verkeers-) regels in de betreffende landen.
15. De organisatie heeft het recht een inschrijving, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.
16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

