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Algemene voorwaarden voor deelname Vechtdal GP 
 
 
Stichting Vechtdal GP, hierna te noemen de organisatie, behoudt zich het recht voor 
bepaalde aanmeldingen zonder opgave van redenen niet te accepteren. 
  
Tijdstip 
De VechtdalGP is een fundraise-evenement van de JCI Vechtdal. De Vechtdal GP is op 
zaterdag 13 april 2019 en start om 11:00 uur tot +/- 18:00 uur. Vanaf 18.00 uur is het buffet 
geopend voor de deelnemers, de verwachte eindtijd zal rond 21.00 uur. 
  
Betaling en deelname 
Het deelnemende bedrijf wordt als zodanig erkend, als het verschuldigde bedrag, 
vermeerderd met de BTW, uiterlijk één maand voor aanvang van de Vechtdal GP is voldaan. 
  
Betaling van deelname en/of het sponsorpakket dient te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum en in ieder geval voorafgaand aan de Vechtdal GP. 
  
Het deelnemende bedrijf is verzekerd van deelname als hij/zij binnen de gestelde 
betalingstermijn het deelnamebedrag heeft voldaan. Bij niet volledige betaling binnen de 
betalingstermijn kan de deelnemer geen recht op participeren aan het evenement doen 
gelden. 
 
De deelnames aan de kartrondes richten zich enkel op een individuele tijdsetting per 
deelnemend persoon van een team. 
 
Het niet deelnemen geeft het deelnemende bedrijf geen recht op restitutie van het 
deelname-/ sponsorbedrag. 
  
Aansprakelijkheid 
Het deelnemende bedrijf is als entiteit aansprakelijk voor schade aan de karts toedoen van 
medewerkers of teamgenoten van de deelnemende bedrijf. Bij het maken van schade is het 
deelnemende individu verplicht dit onmiddellijk na ontdekking, doch binnen 24 uur na het 
ontstaan ervan, te melden bij de organisatie. De schade wordt verhaald op het deelnemende 
bedrijf. De ontstane schade dient vergoed te worden tegen de dagwaarde. De dagwaarde is 
de huidige nieuwwaarde van het materiaal verminderd met de afschrijving op basis van 
leeftijd of aantal draai-uren van het beschadigde, dan wel vergaande goed, dan wel de 
kosten die met de reparatie van het goed gemoeid zijn. 
 
Deelname aan activiteiten tijdens de Vechtdal GP en het betreden van de 
evenementenlocaties die de Vechtdal GP gebruikt (zoals circuits, kartbaan en horecaruimtes) 
zijn geheel voor eigen risico van het deelnemende individu. 
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De organisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens een 
evenement die direct of indirect door deelnemers wordt geleden, van 
welke aard ook, zoals verwondingen, botbreuken, lichamelijk of geestelijk 
letsel, of schade ten gevolge van overlijden. 
  
Het is de organisatie voorbehouden om zonder opgaaf van redenen te besluiten de Vechtdal 
GP geen doorgang te laten vinden. Het deelnemende bedrijf kan geen aanspraak maken op 
schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten. 
  
Weigering van deelname 
Deelnemende individuen dienen op het parcours te allen tijde de instructies van de 
organisatie of de medewerkers van Streetkarting.nl op te volgen. 
 
Het is niet toegestaan om na gebruik van alcohol deel te nemen aan de kartrondes van de 
Vechtdal GP. Zowel de organisatie, als een medewerker van Streetkarting.nl mag te alle 
tijden een persoon weigeren deel te nemen aan de kartrondes. Wanneer er tijdens of direct 
voorafgaand aan de kartrondes ongewenst gedrag wordt waargenomen, volgt een 
waarschuwing. Bij herhaling wordt de persoon van het parcours verwijderd.  
 
Het is niet toegestaan om veranderingen in elke vorm dan ook, aan de kart aan te brengen. 
 
Deelnemende individuen aan de kartrondes dienen te allen tijde de instructies van de 
organisatie en de medewerkers van Streetkarting.nl op te volgen. 
 
Defecten aan materiaal 
De karts dienen direct voor gebruik door de deelnemer te worden geïnspecteerd. Defecten 
dienen direct te worden gemeld. Indien de karts om welke reden dan ook defect raken zal 
een servicemonteur er alles aan doen om de kart zo snel mogelijk te repareren of te 
vervangen. 
 
Reclamemiddelen 
Reclamemiddelen kunnen uitsluitend worden geplaatst conform afspraken in het 
sponsorpakket of zoals op papier is afgesproken met één van de leden van de organisatie 
van de Vechtdal GP. 
  
Er mogen geen artikelen en personen op zodanige wijze geëxposeerd worden dat ze in strijd 
zijn met de openbare orde, veiligheid en goede zeden. 
  
 


