Reglement & voorwaarden TOUR d’HuZes 2019
De TOUR d’HuZes is een autotoerrit waarbij de ondersteuning van stichting Alpe
d’HuZes in de missie voorop staat.
Het bevorderen en ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker in alle
mogelijke vormen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker.
Het doel van de autorit is het bereiken van de Alpe d’Huez en het bezoeken van het
evenement Alpe d’HuZes op woensdag 5 en donderdag 6 juni 2019. Door sponsoring
zal zo veel mogelijk geld ingezameld worden voor Alpe d’HuZes ten behoeve van de
strijd tegen kanker.
In de rally zijn geen klassen of wedstrijdelementen. Het is een toertocht met een klein
spelelement, geen wedstrijd; de factor tijd speelt geen rol in het meedoen aan dit
fondsenwervingsevenement. Hierdoor is het evenement niet vergunning plichtig en er
zijn geen aanvullende verzekeringen noodzakelijk. Controleer wel of uw eigen
verzekering deelname aan dit event dekt.
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Inschrijving
1. De inschrijving voor TOUR d’HuZes start op 1 mei 2018 en sluit bij het bereiken van 40
deelnemende auto’s ofwel 80 deelnemers.
2. Aanmelden doet u door een e-mailt te sturen naar: info@TOUR-dhuzes.nl. In deze mail (of
via het website formulier) vermeldt u van de equipe:
1. Merk en type van de auto
2. Bouwjaar van de auto
3. Wie is de contactpersoon
en per deelnemer:
1. de voor- en achternaam
2. Geslacht
3. Geboortedatum
4. Mobiel telefoonnummer (eventueel vast telefoonnummer)
5. Adresgegevens (Straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land)
6. Noodnummer en naam bij noodnummer.
3. Na aanmelding ontvangt de contactpersoon een bevestiging per mail. Inschrijving is
definitief na betaling van het inschrijfgeld.
4. Door het aanmelden bevestigen de deelnemers akkoord te gaan met de voorwaarden en
op de hoogte te zijn van dit reglement.
5. Indien een equipe zich aanmeldt op het moment dat het maximum aantal deelnemers is
bereikt ontvangt men hiervan per mail bericht.
6. Door het inschrijven onderwerpen de leden van de equipe zich aan de rechtsbepalingen
van het evenement en al hetgeen wat daaronder wordt begrepen.
7. De inschrijving is alleen definitief wanneer het inschrijfgeld is betaald op rekeningnummer
NL50 KNAB 0207 1827 60 t.n.v. M.C. van Lith o.v.v. TOUR d’HuZes 2019 & naam
contactpersoon. Betaling van de inschrijving moet binnen een week na het verstrekken
van het inschrijfformulier worden voldaan.
8. De betaling kan ook direct worden voldaan via de betaalmodule die in 2019 beschikbaar
is.

Kosten
1. Het inschrijfgeld bedraagt € 3.650- per equipe van 2 deelnemers inclusief BTW (op basis

van één 2persoonskamer) en moet binnen een week na de bevestiging van de inschrijving
worden voldaan.
2. Nadat de equipe aan alle inschrijfvoorwaarden heeft voldaan, ontvangt de contactpersoon
van de equipe een inschrijfbevestiging.
3. Indien de organisatie door onvoorziene omstandigheden is genoodzaakt het evenement
voor aanvang te annuleren, of na inschrijving de deelname minimaal 1 maand voor
aanvang wordt geannuleerd, wordt het inschrijfgeld gerestitueerd. Dit onder inhouding van
€ 100,- administratiekosten.
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4. De organisatie heeft het recht een deelname, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.
5. Eventueel bij annulering reeds gerealiseerde sponsoropbrengsten kunnen niet
geretourneerd worden. Deze worden ook niet geretourneerd bij vrijwillige uitschrijving of bij
uitsluiting van deelname. TOUR d’HuZes en Alpe d’HuZes leveren een dienst met
betrekking tot vrijetijdsbesteding. Hierdoor is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Inschrijfvoorwaarden
Deelnemers
1. Een equipe bestaat uit minimaal 2 deelnemers.
2. Het is niet mogelijk om de naam en/of gegevens van de contactpersoon te laten
aanpassen. Het vervangen van een deelnemer binnen een equipe is wel mogelijk. De
contactpersoon is te allen tijde aanspreekpunt voor de organisatie van TOUR d’HuZes en
Alpe d’HuZes.
3. Alle deelnemers dienen zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem
aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering
hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) die geldig is in België,
Luxemburg en Frankrijk of minimaal een WA verzekering (Nederland) en voor dit
evenement. Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een adequate reis- en
ziektekostenverzekering die geldig is in dezelfde landen, inclusief eventuele
repatriëringskosten.
4. De deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto,
film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de organisatie en de stichting
Alpe d’HuZes, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
5. Deelname aan TOUR d’HuZes is op basis van eigen risico.

Auto
1. De auto waarmee wordt deelgenomen dient bij voorkeur een klassieke-, sportwagen of
anderszins ‘aparte’ auto te zijn.
2. De auto waarmee wordt deelgenomen dient technisch volledig in orde te zijn en
voorafgaand aan de TOUR d’ Huzes een volledige check-up te hebben gehad.
3. De auto waarmee wordt deelgenomen dient voldoende verzekerd te zijn.
4. Het is verplicht om tijdens de TOUR de door de organisatie aangebrachte en/of
aangeleverde (sponsor)stickers op de voertuigen te laten zitten.

Overnachtingen en eten
1. De overnachtingen, ontbijt en diners zijn inbegrepen bij het evenement. Reismatch te
Boxtel (http://www.reismatch.nl/ met ANVR) verzorgt de overnachtingen op basis van
halfpension.
2. Dranken en lunches zijn niet inbegrepen.

Sponsoring via actiesite
1. Na inschrijving en ontvangst van gehele betaling wordt voor iedere equipe een actiesite
aangemaakt op de site www.opgevenisgeenoptie.nl (Als vrijwilliger van Alpe d’HuZes,
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2.
3.
4.
5.
6.

Hieraan zijn geen extra verplichtingen verbonden.) Je ontvangt een bevestigingsmail met
een link naar de actiesite die je zelf kan voorzien van overige informatie. Sponsoringen /
Donaties vinden via deze actiesite plaats.
Elke contactpersoon houdt zijn actiepagina bij op de actiesite.
Van elke equipe wordt verwacht dat die zich tot het uiterste inspannen om een
sponsorbijdrage van € 2.500 euro bijeen te brengen. Dit is een streefbedrag.
Voor sponsormogelijkheden van de TOUR dient de tabel sponsormogelijkheden
gehanteerd te worden. Andere sponsoracties zijn aan de deelnemers zelf.
Er is geen minimumbedrag voor de totale sponsorbijdrage.
Dutch Rally Events is op generlei wijze betrokken bij de sponsorbijdrage aan Alpe d’HuZes
en daarmee KWF.

Aanwijzingen organisatie en autoriteiten
1. De deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de TOUR d’HuZes-organisatie en
autoriteiten opvolgen.
2. De verkeersregels en wetgeving van betreffend land zijn van toepassing en dienen te
worden gerespecteerd.
3. De deelnemer kan bij ongeoorloofd gedrag door de organisatie van verdere deelname
worden uitgesloten.

Aansprakelijkheid van de organisatie
1. Deelname aan TOUR d’HuZes is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.
2. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte
schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van
deelname aan het evenement. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van het
evenement, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

Overige
1. Tijdens het evenement Alpe d’HuZes prefereert het reglement van stichting Alpe d’HuZes
boven deze.
2. In geval van onduidelijkheid in en/of onvolledigheid van het reglement besluit de
organisatie wat de handelwijze moet zijn.
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