Algemene voorwaarden rondrit Junior Kamer Zeeuws-Vlaanderen 2020
Artikel 1 - Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven:
1.1.1. Evenement: de rondrit langs Zeeuws-Vlaamse bedrijven dat wordt georganiseerd
door de Vereniging met de benaming ‘BO2 Accelerate’.
1.1.2. Vereniging: Junior Kamer Zeeuwsch-Vlaanderen, geregistreerd in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 40302707.
1.1.3. BO2-Partner: de onderneming die haar bedrijfslocatie ter beschikking stelt voor
het Evenement.
1.1.4. Deelnemer: een natuurlijke persoon die zich inschrijft voor het Evenement van
de Vereniging.
1.1.5. Voertuig: een Voertuig dat deelneemt aan het Evenement.
1.1.6. Bestuurder: de Bestuurder van het Voertuig dat deelneemt aan het Evenement.
1.1.7. Overeenkomst: de overeenkomst van deelname, gesloten tussen de Vereniging
en de Deelnemer.
1.1.8. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de Vereniging.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de
Deelnemer, de BO2-Partner en de Vereniging.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten
waarbij voor de uitvoering van werkzaamheden voor de BO2-Partners (onder)aannemers
worden betrokken.
2.3. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden,
dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of
vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een
nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
Artikel 3 – Registratie
3.1. De Deelnemer kan zich alleen geldig inschrijven via de website www.gotobo.nl. De
Deelnemer dient correcte en volledige informatie op te geven, de algemene voorwaarden te
lezen en de ontvangst van de algemene voorwaarden elektronisch te bevestigen.
3.2. De Deelnemer c.q. Bestuurder dient de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt om zich te
kunnen inschrijven voor het Evenement.
3.3. De Deelnemer verklaart dat alle gegevens die hij/zij bij de inschrijving of op enig ander
moment aan de Vereniging verstrekt of heeft verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en
volledig zijn en de Deelnemer verplicht zich om, indien nodig, wijzigingen met betrekking
tot de gegevens aan de Vereniging door te geven zodat de Deelnemer garandeert dat de
gegevens waar, nauwkeurig en volledig blijven. De Vereniging is niet gehouden om een
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gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de Deelnemer
verstrekte informatie.
3.4. De Vereniging is gerechtigd om de inschrijving af te wijzen.
3.5. De Overeenkomst komt tot stand op de dag dat de Vereniging de inschrijving en
deelname van de Deelnemers en diens voortuig heeft goedgekeurd en aan de Deelnemer
een toegangsticket voor het Evenement verstrekt.
3.6. Registratie van een deelnemende BO2-Partner komt tot stand na inschrijving via het
inschrijfformulier en goedkeuring van deelname door de Vereniging.
Artikel 4 – Tickets
4.1. De ticketprijs bedraagt € 75,- (exclusief BTW) per persoon. Betaling van het ticket
geschiedt bij inschrijving voor het Evenement.
4.2. Het toegangsticket wordt eenmalig verstrekt op naam van de Deelnemer en geeft
toegaan aan één persoon.
4.3. Een toegangsticket kan niet worden teruggenomen door de Vereniging.
4.4. Slechts na goedkeuring van de Vereniging kan een toegangsticket op naam van een
andere Deelnemer worden gesteld. De Vereniging dient voorafgaand aan de start van het
Evenement op de hoogte te zijn welke Deelnemers in welk voortuig plaatsnemen.
4.5. De Vereniging behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal
te bestellen toegangstickets.
4.6. Indien een BO2-Partner kaarten bestelt, dan dient zij de namen, inclusief
contactgegevens van de Deelnemers en het kenteken van het Voertuig voor deelname door
te geven aan de Vereniging.
4.7. Deelnemers kunnen munten/bonnen aanschaffen voor het Evenement. Aangeschafte
munten worden niet terugbetaald door de Vereniging.
Artikel 5 – Herroepingsrecht Deelnemer
5.1. De Deelnemer kan het ticket gedurende een bedenktijd van 14 dagen – zonder
motivering of enige schadevergoeding – ontbinden.
5.2. Er kan uiterlijk tot 31 dagen voor aanvang van het Evenement een beroep worden
gedaan op het herroepingsrecht. Door de gemaakte kosten in de voorbereiding is kosteloos
annuleren net voor het Evenement niet mogelijk.
5.3. Bij annulering van deelname binnen 29 dagen voor aanvang van de datum van het
Evenement is de Vereniging gemachtigd om 50% van de ticketprijs in te houden. Dit heeft
te maken met de voorbereidende kosten van het Evenement die dan al gemaakt zijn. De
Deelnemer zal het resterende bedrag binnen 14 dagen ontvangen op zijn of haar rekening.
5.4. Bij annulering van deelname binnen 14 dagen voor aanvang van de datum van het
Evenement is de Vereniging gemachtigd om 100% van de ticketprijs in te houden. Voor de
voorbereiding van de rondrit zijn alle kosten door de Vereniging gemaakt.
Artikel 6 – Coronavirus
6.1. Bij verschijnselen van het Corona (COVID-19) virus is het niet toegestaan om deel te
nemen aan het Evenement. Het gaat dan om de volgende symptomen: koorts, verhoging,
neusverkoudheid, hoesten, vermoeidheid en/of benauwdheid.
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6.2. De Vereniging behoudt zich het recht voor een Deelnemer van het Evenement te
verwijderen die verschijnselen zoals bedoeld in art. 6.1. vertoont.
6.3. Indien een Deelnemer daags voorafgaand aan het Evenement verschijnselen zoals
bedoeld in art. 6.1. heeft, dan kan de Deelnemer onder de voorwaarde van overlegging van
een bewijs van Coronatest, het ticket kosteloos op naam van een andere Deelnemer laten
zetten. Teruggave van de ticketprijs is vanaf 14 dagen voorafgaand aan het Evenement niet
meer mogelijk, wegens de gemaakte kosten in voorbereiding van het Evenement.
Artikel 7 – Ontbinding
7.1. De Vereniging heeft het recht het Evenement te annuleren en de overeenkomst met de
Deelnemers eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden en/of de
uitvoering van haar uit de overeenkomst voorvloeiende verbintenissen met onmiddellijke
ingang geheel of ten dele op te schorten, indien één van de volgende gebeurtenissen zich
voordoet:
a. de Deelnemer handelt in strijd met wettelijke regelingen of bepalingen;
b. de Deelnemer handelt in strijd met de algemene voorwaarden;
c. overmacht, zoals bedoeld in de wet en jurisprudentie.
d. alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar de Vereniging
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Vereniging niet in staat is haar
verplichtingen na te komen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Coronamaatregelen (van de Nederlandse overheid, dan wel Veiligheidsregio Zeeland) die
gelden op het moment dat het Evenement zal plaatshebben.
7.2. In een overmacht situatie zoals bedoeld in art. 7.1. sub c en d is de Vereniging niet
schadeplichtig jegens de Deelnemer, omdat de Vereniging wordt gehinderd door een
omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De
Vereniging zal zich uit coulance inspannen om de Deelnemers te compenseren. Dit betreft
een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. De Vereniging zal slechts
gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de ticketprijs
welke de Deelnemer heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk plaats binnen twaalf weken na
de geannuleerde datum, na overhandiging van een ticket voor het geannuleerde Evenement
door de Deelnemer.
7.3. Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de Vereniging
wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe
datum waarop het Evenement zal plaatsvinden.
Artikel 8 – Gedragscode Deelnemer
8.1. De Deelnemer is verplicht om een door de Vereniging of de BO2-Partner gegeven
aanwijzing en/of instructie op te volgen.
8.2. De Deelnemer dient tijdens het Evenement de veiligheid van anderen en zichzelf te
bewaken. Zodra het rijvermogen van de Deelnemer door bijvoorbeeld ziekte, gebrek aan
voldoende rust, medicijnen en/of invloed van verdovende middelen afneemt, mag de
Deelnemer tijdens het Evenement geen enkel Voertuig berijden.
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8.3. De Deelnemer is het niet toegestaan om (hard)drugs, alcoholhoudende dranken,
vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen dan wel bij zich te
dragen tijdens het Evenement. Eveneens is de Deelnemer niet toegestaan om onder invloed
van (hard)drugs c.q. andere verdovende middelen en/of alcoholhoudende dranken tijdens
het Evenement een Voertuig te berijden.
8.4. De Deelnemer is niet toegestaan om tijdens het Evenement te concurreren bijvoorbeeld ten aanzien van snelheid - met andere Deelnemer
8.5. De Deelnemer is niet toegestaan om met andere Deelnemers dan wel bezoekers
weddenschappen - in welke vorm dan ook - aan te gaan.
8.6. Op de bedrijfsterreinen van de BO2-Partners is de Deelnemer verplicht de aangewezen
route te rijden en de gegeven instructies op te volgen.
8.7. De Deelnemer is verplicht zich te houden aan de verkeersregels die gelden op de
openbare wegen en dient te allen tijde een veiligheidsgordel te dragen.
8.8. De Deelnemer dient tijdens het Evenement volledig rijbevoegd te zijn en is verplicht
om een geldig Voertuigregistratie bij zich te dragen.
8.9. Het is niet toegestaan extra Deelnemers mee te nemen die niet staan ingeschreven.
8.9. De Deelnemer is verplicht om het Voertuig en zichzelf behoorlijk te verzekeren. Onder
een behoorlijke verzekering wordt in ieder geval verstaan een:
a. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;
b. een verzekering ten aanzien van letselschade en/of overlijden;
c. een zorgverzekering;
d. een verzekering ten aanzien van schade aan eigendommen en derden;
De Deelnemer dient tijdens het Evenement de verzekeringspapieren ten behoeve van
bovengenoemde verzekeringen bij zich te dragen.
Artikel 9 – Vereisten Voertuig
9.1. Voor deelname aan de rondrit moet het Voertuig aan de volgende eisen voldoen:
•

De auto moet aan alle wettelijke eisen voldoen;

•

De auto moet voorzien zijn van een geldige APK;

•

De auto moet minimaal WA verzekerd (inclusief OIV/SVI) zijn en is verplicht om de
verzekeraar van het Voertuig op de hoogte te stellen van deelname aan de rondrit;

•

De auto mag niet voorzien zijn van zwaailichten, sirenes, en/of andere op- en
aanbouwen;

•

Er mag niet worden deelgenomen met motorfietsen, dan wel motorVoertuigen met
meer dan 5 zitplaatsen;

•

Er mag niet worden deelgenomen in auto’s met een maximum toelaatbaar gewicht
(GVW) van meer dan 3500 kg;

•

Aanhangwagens en/of caravans zijn niet toegestaan;

•

Er worden geen eisen gesteld aan bouwjaar, leeftijd en waarde van de auto.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1. Het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Deelnemer geheel op eigen risico.
10.2. De Vereniging heeft geen verzekering afgesloten voor het Evenement waarop een
beroep mogelijk is door de Deelnemer.
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10.3. De Vereniging is niet aansprakelijk voor:
a. schade ten gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van een aan de Deelnemer
toebehorende naar het Evenement meegebrachte zaak;
b. schade van de Deelnemer veroorzaakt door een andere Deelnemer dan wel
bezoeker van het Evenement;
c. letselschade, waaronder ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten, van de
Deelnemer ten gevolge van het bijwonen van het Evenement;
d. schade die de Deelnemer eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat de
Deelnemer niet de juiste informatie aan de Vereniging heeft verstrekt;
e. voor overtredingen van de wettelijke voorschriften.
10.4. Door ondertekening van deze algemene voorwaarden erkent en verklaart de
Deelnemer deel te nemen op eigen risico. De Deelnemer verklaart, in eigen naam en in
naam van elk van mijn gezinsleden en erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief af te zien
van elke vorm van claim en recht tot schadeloosstelling ten aanzien van de Vereniging ter
compensatie van mogelijk geleden materiële schade of lichamelijke letsels, incl. overlijden,
ongeacht of deze het gevolg is en zijn van eigen schuld, fout, onoordeelkundig handelen of
nalatigheid. Deze vrijwaring geldt zowel ten aanzien van de Vereniging als voor elke van de
hieronder vermelde partijen welke mogelijks zijn betrokken, rechtstreeks of onrechtstreeks,
bij de organisatie van dit Evenement:
•

De Vereniging, haar leden, (onder)aannemers of vertegenwoordigers

•

elk bedrijf of organisatie verbonden aan dit Evenement

•

de eigenaars, de uitbaters en personeel van de eventlocaties

•

elke andere rijder of passagier welke aan dit Evenement deelneemt

•

elke genodigde aanwezig op het Evenement

De Deelnemer verbindt er zich toe Vereniging en de hierboven opgesomde organisaties en
personen te vrijwaren van elke vorm van schadeloosstelling ter compensatie van geleden
schade en letsels voortvloeiend uit de deelname aan het Evenement.
10.5. De aansprakelijkheid van de Vereniging is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit
hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering of de Evenementenverzekering van de
Vereniging zal worden uitgekeerd. Schade veroorzaakt met motorrijtuigen is uitgesloten
van dekking onder deze verzekeringspolissen.
Artikel 11 – Beeldmateriaal
11.1. De Vereniging is gerechtigd om (delen van) het Evenement en de Deelnemer op
beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te verveelvoudigen en openbaar te
maken alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke verveelvoudiging en/of
openbaarmaking. De Vereniging behoudt zich eveneens het recht voor om het
beeldmateriaal aan te passen en/of in het beeldmateriaal namen te noemen dan wel geluid
te gebruiken zonder dat de Deelnemer zich kan beroepen op zijn privacy- of soortgelijke
rechten.
11.2. De Deelnemer is uitsluitend gerechtigd om (delen van) het Evenement voor
persoonlijke- en niet-commerciële doeleinden op beelddragers te doen vastleggen. Tenzij
de Vereniging voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is de Deelnemer niet
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bevoegd om beeldmateriaal van het Evenement op een website, drukwerk en/of
televisieprogramma te plaatsen.
11.3. De Deelnemer draagt zijn intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, op
beeldmateriaal over aan de Vereniging zonder dat hiervoor een nadere overdracht zal zijn
vereist en zonder dat de Deelnemer recht heeft op een vergoeding hiervoor.
Artikel 12 – Intellectueel eigendom
12.1. De Vereniging behoudt zich alle rechten op intellectueel eigendom voor met
betrekking tot producten/diensten, waaronder (dele van) het programmaboekje, posters,
flyers en of andere door de Vereniging geproduceerd materiaal welke zij gebruikt of
gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van het georganiseerde Evenement.
Artikel 13 – Risico Deelnemer
13.1. De Deelnemer draagt tijdens het Evenement het risico voor verloren, gestolen en/of
beschadigde goederen of Voertuigen, alsmede ongelukken, blessures en/of andere
calamiteiten.
13.2. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de zaken die hij tijdens het Evenement bij zich
draagt dan wel voor de zaken die zich in het Voertuig bevinden. Diefstal kan niet verhaald
worden op de Vereniging.
Artikel 14 – Weigering deelname
14.1. Indien de Deelnemer enige bepaling uit deze algemene voorwaarden overtreedt, dan
is de Vereniging gerechtigd om de Deelnemer de toegang tot het Evenement te weigeren
alsmede van het Evenement te doen verwijderen. De Deelnemer draagt volledig het risico
voor de (eventuele) voortvloeiende schade uit het overtreden van enige bepaling uit deze
algemene voorwaarden. De Deelnemer vrijwaart de Vereniging voor aansprakelijkheid van
de schade en de Vereniging is gerechtigd om de betreffende schade bij de Deelnemer in
rekening te brengen.
Artikel 15 – Bedrijfsterrein BO2-Partner(s)
15.1. De BO2-Partner stelt haar bedrijfslocatie geheel op eigen risico ter beschikking voor
de Deelnemers van het Evenement.
15.2. De BO2-Partner vrijwaart de Vereniging voor enige vorm van aansprakelijkheid voor
schade ontstaan op haar bedrijfsterrein door toedoen van derden, Deelnemers of
betrokkenen en de Vereniging.
15.3 De Vereniging heeft de BO2-Partner in kennis gesteld dat zij zich niet kan verzekeren
voor aansprakelijkheden met motorrijtuigen op het bedrijfsterrein van de BO2-Partners. De
Vereniging verzocht aan de BO2-Partner voorafgaand aan het Evenement of zij over een
adequate verzekering beschikt. De Vereniging behoudt zich het recht voor de route langs
de BO2-Partner te annuleren, indien de BO2-Partner niet adequaat verzekerd is en de BO2Partner dit aan de Vereniging meldt.
Artikel 16 – Slotbepalingen
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16.1. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van de Vereniging, dan wel in
offertes, orderbevestiging en/of andere bescheiden binden de Vereniging niet.
16.2 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de BO2Partner / de Deelnemer en de Vereniging bestaat is Nederlands recht van toepassing.
16.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, de
overeenkomst tussen de onderneming en de BO2-Partner, de Deelnemer of enige
overeenkomst die daarvan het gevolg is, zullen uitsluitend worden beslecht door de
rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Middelburg.
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