
NL 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Produpress nv is de enige organisator van de Youngtimers Rally. 

Wie? De Youngtimers Rally staat open voor auto’s gebouwd in de periode 1970 tot en met 1999. Auto’s moeten in 

originele staat verkeren. 

Wanneer? Zondag 2 juni 2019, van 8.00 tot 16.00 uur. 

Prijzen:  

- Teamsamenstelling: 1 voertuig + 2 personen = 200 euro incl. btw 

- Teamsamenstelling: 1 voertuig + 3 personen = 225 euro incl. btw 

- Teamsamenstelling : 1 voertuig + 4 personen = 250 euro incl. btw 

INSCHRIJVINGEN 

De betaling dient te gebeuren binnen de 14 dagen nadat u van ons de bevestiging hebt ontvangen dat u 

ingeschreven bent. 

Uw inschrijving is pas geldig zodra u het volledige inschrijvingsbedrag hebt overgemaakt. 

VERANTWOORDELIJKHEID 

Deelnemers stellen de organisator van de Youngtimers Rally vrij van iedere verantwoordelijkheid voor 

gebeurtenissen die voortvloeien uit een deelname aan dit evenement.  

De deelnemende auto moet voldoen aan de wettelijke verplichtingen en conform zijn aan alle geldende regels, 

inclusief qua verzekeringen. 

Elke auto blijft gedekt door zijn eigen verzekering gedurende de hele rally. 

De rondrit gebeurt met respect voor het verkeersreglement en de bewoners van de dorpen die de rondrit aandoet. 

ANNULEREN 

Wanneer de organisator het evenement annuleert, krijgen deelnemers het volledige inschrijvingsgeld teruggestort. 

Conform de Europese wetgeving heeft elke deelnemer het recht om zijn deelname te annuleren binnen een termijn 

van 14 dagen (te rekenen vanaf de datum dat wij het inschrijvingsgeld hebben ontvangen). In dat geval krijgt hij het 

volledige inschrijvingsgeld teruggestort.  

Bij annulering na die termijn van 14 dagen rekenen wij een bedrag aan van 5 euro per persoon voor administratieve 

onkosten. De rest van het inschrijvingsbedrag zal binnen een termijn van maximaal één maand worden teruggestort. 

Bij annuleringen in de laatste week voor het evenement, zijnde van 26/05/2019 tot 01/06/2019, wordt slechts 50 

procent van het inschrijvingsgeld teruggestort, binnen een termijn van maximaal één maand.  

Voor annulering op de dag van het evenement zelf, zijnde 02/06/2019, is er geen terugstorting van het 

inschrijvingsgeld meer mogelijk. 

Een aanvraag tot terugbetaling kan enkel gebeuren door de persoon die zich heeft ingeschreven, en via hetzelfde 

mailadres dat ook gebruikt werd voor de inschrijving. 


