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Algemene voorwaarden 
 
Onze algemene voorwaarden zijn leidend van toepassing op alle ondertekende overeenkomsten 
tussen opdrachtgever/deelnemer en Kever Cabrio Rally Groene Hart, gevestigd op Groenoord 58, 
2401 AG Alphen aan den Rijn. Kvk.nr.: 76963020 
 
• Iedere deelnemer die minimaal 1 jaar in het bezit is van een geldig Nederlands B-rijbewijs en 

minimaal 24 jaar oud mag in de, door ons, ter beschikking gestelde voertuigen rijden. Het 
meerijden is enkel en alleen toegestaan voor rallydeelnemers. 

 
• Ons wagenpark bestaat uit New Beetle cabrio’s en klassiekers en dienen derhalve met de nodige 

voorzichtigheid te worden behandeld. Het rijgedrag dient hier dan ook op te worden aangepast. 
Zonder vooraf instructie te hebben gekregen van de rally manager van Kever Cabrio Rally Groene 
Hart is het niet toegestaan om de ter beschikking gestelde voertuigen te besturen. In het 
aangeboden programma slaat de term rally op het behendig navigeren van het voertuig door een 
gebied waar diverse opdrachten en puzzels tot een goede oplossing moeten worden gebracht, 
niet op snelheid. 

 
• De opdrachtgever/deelnemers hebben allemaal de plicht als goed huisvader en moeder zorg te 

dragen voor de auto en bijbehorende accessoires. Dit betekent dat het voertuig in dezelfde staat 
moet worden ingeleverd als bij aanvang van het evenement is verkregen. Schade of gebreken 
aan het voertuig dienen onverwijld gemeld te worden bij inname of na afloop van het evenement. 
Hierbij geldt een eigen risico van € 500,- exclusief BTW per schadegeval en € 25,- exclusief BTW 
administratiekosten per incident. Bij schade ontstaan door toedoen van één van de deelnemers 
welke niet gedekt wordt door de verzekering is de opdrachtgever c.q. deelnemer aansprakelijk 
voor de geleden schade. 

 
• Eten en drinken in de voertuigen is niet toegestaan, met uitzondering van het nuttigen van een 

flesje water. Deze kan via onze organisatie worden aangekocht of mag zelf worden meegenomen. 
 
• Vermissing c.q. diefstal wordt ten laste gelegd aan de deelnemer dan wel de opdrachtgever. 

Nalatigheid om dit te doen kan leiden tot schadeclaims.  
 
• Roekeloos of onwettig rijgedrag is niet toegestaan; het is ook niet toegestaan om handelingen uit 

te voeren die niet overeenkomen met de Nederlandse wet. Verkeersboetes welke door de 
deelnemers tijdens de programma’s worden verkregen, worden doorberekend aan de 
opdrachtgever, vermeerderd met € 25,- administratiekosten per incident. 

 
• Alle voertuigen zijn WA+ Casco verzekerd met aanvullende verzekering voor inzittenden en 

rechtsbijstand. Het eigen risico voor de deelnemers is € 500,- exclusief BTW per auto, in het geval 
dat de verzekering moet worden aangesproken zal dit eigen risico bedrag worden verhoogd met € 
25,- exclusief BTW administratiekosten per geval. Iedere auto is voorzien van een 
schadeformulier. In geval van schade aan derden is het noodzakelijk en verplicht om direct de 
schadeformulieren in te vullen. 

 
• De opdrachtgever/deelnemer is gedurende de evenementperiode te allen tijde aansprakelijk voor 

boetes en andere maatregelen die voortvloeien uit (verkeers-)overtredingen. Het niet naleven van 
regels en voorwaarden kan leiden tot verlies van de verzekeringsdekking. Alle voertuigen zijn 
voorzien van track en trace apparatuur die snelheid en plaats nauwkeurig registreert, derhalve zal 
controle van het rijgedrag worden ingezet om zowel tijdens al na de rit te kunnen zien of de 
bestuurder zich aan de gemaakte  afspraken en verkeersregels heeft gehouden. 

 
• Voor alle deelnemers is het niet toegestaan om vooraf of tijdens de route alcohol of andere 

verdovende middelen te nuttigen die het rijgedrag beïnvloeden. Roken in de voertuigen is niet 
toegestaan. 

 
• Schade ontstaan, terwijl de deelnemer van het voertuig verkeert onder invloed van alcohol of 

enige andere bedwelmende stof of stimulerende stof is van de verzekering uitgesloten en 
derhalve voor de rekening van de opdrachtgever/deelnemer. 
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• Kever Cabrio Rally Groene Hart zal in geen geval en onder geen voorwaarde aansprakelijk zijn 
voor ongevallen, lichamelijk letsel en/of schade en met de gevolgen daarvan zowel voor de 
opdrachtgever dan wel derden voortvloeiend uit het gebruik van het voertuig voor zover de door 
de eigenaar gesloten verzekering in deze gevallen geen dekking verleent. 

 
• Foto’s die gemaakt worden tijdens het evenement zijn eigendom van Kever Cabrio Rally Groene 

Hart. Zij zullen voor de klant te zien en te gebruiken zijn via een webalbum met een persoonlijke 
inlogcode. Kever Cabrio Rally Groene Hart behoudt zich het recht voor om foto’s voor eigen 
promotionele acties te gebruiken, tenzij van tevoren anders overeengekomen. 

 
• Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan kan de bewuste opdrachtgever en/of 

deelnemer uitgesloten worden van het evenement zonder recht op teruggaaf van gelden. 
 
• In de gevallen waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien, zal de rally-manager van Kever 

Cabrio Rally Groene Hart ter plekke beslissen. 
 
Betalingsafspraken 
 
Indien een overeenkomst met Kever Cabrio Rally Groene Hart wordt aangegaan dient een 
aanbetaling van 50% te worden voldaan van het totaal begrote bedrag, tenzij een afwijkende regeling 
tussen partijen is overeengekomen. Het resterende bedrag dient uiterlijk 10 werkdagen voor de datum 
van het evenement op onze rekening te zijn bijgeschreven. Hiervoor ontvangt de opdrachtgever een 
factuur. 
 
Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim. Hij wordt hier door Kever Cabrio Rally Groene 
Hart op gewezen en heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te 
voldoen. Indien betaling dan ook uitblijft, wordt de overeenkomst, zonder dat nadere ingebrekestelling 
van Kever Cabrio Rally Groene Hart nodig is, geannuleerd op de dag van verzuim. De verplichting tot 
betaling door opdrachtgever blijft echter volledig van kracht en Kever Cabrio Rally Groene Hart heeft 
het recht om het verschuldigde restantbedrag verhoogt met € 25,- exclusief BTW administratiekosten 
en eventuele verdere incassokosten in rekening te brengen. De reeds betaalde gelden worden 
uiteraard met het dan nog openstaande bedrag verrekend. 
 
Wijzigingen en reserveringen 
 
Wij zijn een seizoensgebonden bedrijf en hebben daarmee een grote afhankelijkheid van de 
boekingen tijdens het zomerseizoen. De beschikbaarheid van een datum is altijd een momentopname 
en alleen met een ondertekende offerte kunt u de datum definitief vastleggen. Voorstellen voor horeca 
zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de desbetreffende horeca ondernemer. Wij zullen 
altijd een alternatief aanbieden, echter de prijs in de offerte kan daardoor veranderen. 
 
Wijzigingen in het aantal opgegeven deelnemers en daarmee het aantal voertuigen zijn mogelijk tot 
tien werkdagen voor de reserveringsdatum tot een maximum van het minimale aantal deelnemers per 
arrangement, zonder verdere financiële consequenties. Bijboeken van deelnemers kan natuurlijk ook, 
altijd in overleg om te beoordelen of er voor de gereserveerde datum nog voldoende voertuigen 
beschikbaar zijn. Hier zijn naast de kosten van het geboekte arrangement verder geen kosten aan 
verbonden, wel gelden gelijke betalingscondities. 
 
Wijzigen van de reserveringsdatum is mogelijk tot 10 werkdagen voor de evenementdatum en kost  
€ 25,- administratiekosten per deelnemer. 
 
Vanaf 2 maanden voor de evenementdatum geldt de volgende staffel bij annulering van het 
evenement: 
 
• Bij annulering tot 2 maanden voor de evenementdatum is de opdrachtgever 50% van het 

afgesproken bedrag (de aanbetaling) verschuldigd. 
• Bij annulering tot 1 maand voor de evenementdatum komt hier € 25,- exclusief BTW 

annuleringskosten per deelnemer bij. 
• Bij annulering tot 2 weken voor de evenementdatum is 100% van het afgesproken bedrag 

verschuldigd. 
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De door Kever Cabrio Rally Groene Hart vermelde prijzen in de offerte zijn allemaal inclusief 21% 
BTW. Enkele gedeeltes van arrangementen met eten en drinken zal met 9% BTW worden 
gefactureerd. 
 
Indien er niet voldoende Beetle Cabrio’s of VW classic bussen beschikbaar zijn, behoudt Kever Cabrio 
Rally Groene Hart zich het recht voor om vergelijkbare voertuigen in te huren bij derden of 
alternatieven uit het eigen wagenpark in te zetten. 
 
Ons wagenpark wordt met de grootst mogelijke zorg (ook preventief) onderhouden. In geval van 
overmacht heeft Kever Cabrio Rally Groene Hart het recht de evenementdatum die is 
overeengekomen op te schorten dan wel te wijzigen, zonder dat u van uw betalingsverplichting wordt 
ontslagen of een schadevergoeding kan eisen. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijke 
omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het houden van de rally onmogelijk 
maken zoals: 
 
• Natuurrampen, oorlogshandelingen, terrorisme en politieke onlusten; 
• Weersomstandigheden die van dien aard zijn dat het volgens officiële instanties (bijvoorbeeld 

KNMI of ANWB) niet verantwoord is deel te nemen aan het verkeer en daartoe een officiële 
waarschuwing is afgegeven; 

• Omstandigheden die het Kever Cabrio Rally Groene Hart onmogelijk maken de rally op een 
veilige manier te laten plaatsvinden. 

 
Wanneer u de offerte ondertekent gaat u akkoord met onze voorwaarden. 
 
 


