ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME TRY OUT RALLY,
3 SEPTEMBER 2022
1.

In het geval van overmacht is Bcause gerechtigd af te zien van het organiseren van de Try Out
Rally en deze te verplaatsen naar een andere datum. Er is sprake van overmacht als de organisatie
van het evenement inspanningen van Bcause verlangt die niet van haar gevergd kunnen worden.
Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht in de volgende situaties: mobilisatie, oorlog, molest,
pandemie, werkstaking, beperkende- en of verbiedende overheidsmaatregelen, natuurrampen en
nationale rouwdag.

2.

Wanneer een equipe na inschrijving zijn deelname aan de Try Out wenst te annuleren, worden
hiervoor kosten in rekening gebracht.
2.1 tot 2 maanden voor het evenement 50%;
2.2 tot 1 maand voor het evenement 75% en
2.3 tot 2 weken voor het evenement 100%.

3.

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat zij in bezit zijn van
een geldig rijbewijs en dat de deelnemers voldoende verzekerd zijn.

4.

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat de auto waarmee
wordt deelgenomen aan deze rally technisch volledig in orde is en voorafgaand aan de Try Out
Rally een volledige check-up heeft gehad, alsmede voldoende verzekerd is.

5.

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier vrijwaren de deelnemers de volledige
organisatie van de Try Out Rally voor alle tijdens het evenement opgetreden schade aan de
deelnemers, de auto en/of derden.

6.

Het inschrijfgeld wordt uiterlijk vóór 3 augustus 2022 overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL
61 ABNA 060.82.86.850 t.n.v. Bcause B.V. in Almelo, o.v.v. Try Out Rally. Als u zich al definitief
heeft ingeschreven voor de Lucky11, de Fast Gut Rally, de Quadrifoglio, de Business Tour, de Miles
of Mystery of de Barones de la Bolide in het aankomende rallyseizoen èn u heeft nog niet eerder
deelgenomen aan een van onze rally's, dan is deelname aan één Try Out Rally kosteloos en zijn de
bovengenoemde annuleringsvoorwaarden bij punt 2 ook niet van toepassing. Heeft u zich
ingeschreven maar al wel een keer deelgenomen aan onze rally's dan bedraagt het inschrijfgeld €
100,- per equipe.
Als u zich nog niet in had geschreven voor een van onze rally's, maar na afloop van deelname aan
de Try Out Rally alsnog inschrijft voor de Lucky11, de Fast Gut Rally, de Quadrifoglio, de Miles of
Mystery of de Barones de la Bolide, dan wordt er €100,- in mindering gebracht op het
inschrijfgeld. Schrijft u zich na afloop van deelname aan de Try Out Rally in voor de Business Tour,
dan wordt er € 50,- in mindering gebracht op het inschrijfgeld. Deze korting kan voor maximaal
één rally verrekend worden.

7.

Door het formulier te ondertekenen, geeft u toestemming voor zichtbaarheid op onze social
media kanalen.

8.

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier bevestigen de deelnemers het formulier
volledig gelezen en begrepen te hebben en akkoord te gaan met hetgeen is opgenomen en op de
hoogte te zijn van het reglement van de Try Out Rally.

9.

Door het voltooien van uw aanmelding voor deze rally gaat u akkoord met de, ten tijde van de
rally geldende, corona-maatregelen en toegangseisen van het desbetreffende land. Dit houdt in
dat u zelf zorg draagt voor volledige vaccinatie (incl. boosterprik) en wanneer nodig bewijs van
een negatieve PCR- en/of antigentest. Het niet voldoen aan de gestelde maatregelen en
toegangseisen geeft Bcause het recht uw inschrijving te annuleren en annuleringskosten in
rekening te brengen.

