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Algemene Voorwaarden KroeseWevers Classic 
 

Deze algemene voorwaarden (3 pagina’s), verder hieronder te noemen 'Voorwaarden ', liggen ten grondslag 

aan deelname aan de toertocht welke wordt georganiseerd door KroeseWevers B.V. gevestigd te Enschede, 

verder te noemen 'Organisator'.  

 

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:  

• Toertocht: een rit met de auto zonder wedstrijdkarakter, ook wel te noemen de “KW Classic” of 

“KroeseWevers Classic”. 

• Deelnemer: de deelnemer aan de Toertocht. 

 

De Organisator zal zich uitsluitend inspannen tot het organiseren van een Toertocht. Inschrijving en 

deelname kan uitsluitend plaatsvinden op de door Organisator voorgeschreven wijze.  

 

In aanmerking nemende dat: 

• een Deelnemer die zich eenmaal onder toepasselijkheid van de Voorwaarden van Organisator heeft 

ingeschreven, geacht wordt stilzwijgend kennis te hebben genomen van de inhoud van onderhavige 

Voorwaarden en akkoord te zijn gaan met de toepasselijkheid; 

• afwijkingen op deze Voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de Overeenkomst 

de Organisator alleen binden indien de Organisator deze afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd aan 

Deelnemer(s); en 

• de Voorwaarden ook dan bindend blijven, indien afzonderlijke artikelen of onderdelen daarvan om 

welke reden dan ook niet van toepassing blijken te zijn. 

 

Artikel 1 - Voorwaarden 

Deze Voorwaarden gelden voor individuele en voor groepsdeelneming, dus voor iedere Deelnbemer. 

 

Artikel 2 – Gegevens  Deelnemer(s) 

 

De Deelnemer verstrekt de Organisator voor, of uiterlijk bij inschrijving voor deelname, alle gegevens 

omtrent hemzelf en de door hem aangemelde Deelnemers die van belang kunnen zijn voor Organisator. 

Tevens vermeldt hij uitdrukkelijk bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door 

hem aangemelde Deelnemers en het deelnemende voertuig die van belang kunnen zijn voor de goede 

uitvoering van de Toertocht door de Organisator.  

 

Artikel 3 - Vervanging/In-de-plaatsstelling  

Indien Deelnemer(s) verhinderd is/zijn aan de Toertocht deel te nemen, kan/kunnen deze Deelnemer(s) 

alleen op verzoek bij en na goedkeuring door de Organisator worden vervangen door een andere persoon 

c.q. personen, onder de volgende voorwaarden:  

• het verzoek wordt dusdanig tijdig ingediend, dat de nodige formaliteiten nog kunnen worden verricht; 

• de andere perso(o)n(en) voldoet/voldoen aan alle aan de Toertocht en eventuele actieve programma's 

verbonden (extra) voorwaarden; en 

• de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken derden verzetten zich niet tegen deze vervanging/in-

de-plaatsstelling. 

 

Artikel 4 - Kosten 

Kosten voor zover niet expliciet in het Programma opgenomen en kenbaar gemaakt, zoals bijvoorbeeld 

brandstof, verzekering, parkeergeld, overtredingen/boetes en reparaties zijn voor rekening van de 

Deelnemer. 
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Artikel 5 - Annulering door de Deelnemer  

Annuleringen dienen eerst telefonisch en daarna, uitsluitend op verzoek van de Organisator, per e-mail of 

schrijven aan de Organisator gemeld te worden. 

 

Artikel 6 – Afwijzing of beëindiging deelnamen 

De Organisator heeft het recht een inschrijving/deelname, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen of te 

beëindigen. 

 

Artikel 7 - Wijziging/annulering, overmacht, aansprakelijkheid, verzekering en schade 

1. Wijzigingen/annulering van de Toertocht door Organisator kan onder volgende voorwaarden:  

• in geval van gewichtige omstandigheden; hieronder worden verstaan omstandigheden die van 

zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de Organisator in redelijkheid niet kan 

worden gevergd; en 

• de Organisator zal de Deelnemer direct, met opgaaf van redenen, van de annulering of wijziging 

op de hoogte stellen. 

 

2. In geval van overmacht heeft Organisator de keuze de uitvoering van de Toertocht op te schorten 

dan wel te annuleren. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk omstandigheden dan wel 

invloeden van buitenaf verstaan die het houden van de Toertocht onmogelijk maken zoals:  

• natuurrampen, oorlogshandelingen, terrorisme en politieke onlusten; 

• weeromstandigheden die van dien aard zijn, dat het volgens officiële instanties (bijvoorbeeld 

KNMI, ANWB) niet verantwoord is deel te nemen aan het verkeer e.e.a. te beoordelen door de 

Organisator; en 

• omstandigheden die het Organisator onmogelijk maken de Toertocht op een veilige manier te 

laten plaatsvinden. 

 

3. Organisator aanvaard geen enkele aansprakelijkheid jegens Deelnemer(s) en/of derden als gevolg 

van een handelen en/of nalaten door een Deelnemer. 

 

4. Iedere Deelnemer wordt geacht deel te nemen voor eigen rekening en risico. Ook  is Deelnemer 

verplicht zich zelf deugdelijk en afdoende te hebben verzekerd voor eigen schade, schade aan 

andere Deelnemers, eigen voertuig, voertuigen van derden en derden. 

 

5. De bestuurder(s) van het voertuig dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 

 

6. Voor zover Organisator desondanks aansprakelijk zou zijn, geldt een aansprakelijkheidslimiet ter 

hoogte van maximaal de door de verzekeraar van Organisator maximaal te betalen uitkering voor 

zover daadwerkelijk wordt uitgekeerd door deze verzekeraar.  

 

7. Organisator is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade. 

 

Artikel 8 - Verkeersregels en voorschriften 

De Deelnemers dienen zich te allen tijde strikt te houden aan de wettelijk geldende (verkeers-)regels en 

voorschriften in de betreffende landen. 

 

Artikel 9 - Voertuigbestickering 

De Deelnemer wordt verzocht om tijdens de Toertocht de door de Organisator aangeleverde stickers op de 

voertuigen aan te brengen en te laten zitten gedurende de Toertocht. De Deelnemer heeft de mogelijkheid 

daartoe de ruimte op de portieren, een deel van de zijkant, zichtbaar achter de voorruit alsmede op de 

motor- en/of achterklep te benutten. Organisator gaat en mag er vanuit gaan dat bij correcte aanbreng en 

gebruik van het betreffende materiaal er geen schade wordt toegebracht aan het voertuig en het materiaal 

achteraf gemakkelijk te verwijderen is. Ook ter zake van het aanbrengen en/of verwijderen van het 

materiaal aanvaard Organisator geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan het voertuig als gevolg van 

het aanbrengen of verwijderen daarvan. Indien deelnemer de door de Organisator voorgeschreven 

voertuigbestickering niet wenst aan te brengen dan dient de deelnemer de Organisator daar voor aanvang 
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van de Toertocht van in kennis te stellen. De Deelnemer dient de door de Organisator aangeleverde stickers 

direct na afloop van de Toertocht te verwijderen van hrt voertuig. 

 

Artikel 10 - Klassementen 

De Organisator kan bepalen dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende klassementen: onervaren/ 

ervaren en/of klassiekers/sportscars. Hierdoor kunnen Deelnemers via een puntensysteem ‘gelijkwaardig’ 

tegen elkaar strijden. Indien er gebruik wordt gemaakt van verschillende klassementen en een daaraan 

gekoppeld puntensysteem dan wordt dit in het routeboek dat specifiek voor de betreffende Toertocht door 

de Organisator wordt opgesteld bekend gemaakt aan de Deelnemers. 

 

Artikel 11 – Gebruik foto- en/of videomateriaal 

Organisator is gerechtigd gedurende de Toertocht opnamen (foto en/of video) te maken waarop de 

Deelnemer (zijnde bestuurder en/of navigator in onderhavig verband) en zijn/haar Rallyvoertuig zichtbaar 

zullen zijn.  

 

Door aanvaarding van de Voorwaarden verklaart Deelnemer dat Organisator gerechtigd is deze opnamen te 

verspreiden onder de Deelnemers. 

 

Organisator zal desgewenst de opnamen gebruiken voor publicatie op de website of andere social media van 

Organisator. Indien de Deelnemer het gebruik van de opnamen op de website of andere social media van 

Organisator niet wenst toe te staan dan dient hij/zij dit schriftelijk of per e-mail bij de 

aanmelding/inschrijving aan de Organisator mede te delen. Indien voorgaande mededeling door Deelnemer 

achterwege blijft of niet tijdig is dan verklaart Deelnemer (zijnde bestuurder en/of navigator) door deelname 

aan/inschrijving op de Toertocht alsmede door aanvaarding van de Voorwaarden akkoord te zijn met het 

publiceren van de opname(n) op de website of andere social media van Organisator. 

 

Artikel 12 - Algemeen voorbehoud 

Kennelijke fouten in de uitnodiging, brochures, tekst/informatie op de website, in advertenties of in de 

briefwisseling binden de Organisator niet. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 

Organisator.  

 

Artikel 13. Bevoegde rechter 

Alle geschillen voortvloeiende zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, 

uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de 

Organisator gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen. 

 

***** 


