
	  

	  

	  

Algemene	  Voorwaarden	  voor	  deelname	  aan	  het	  LRCH	  30	  jarig	  Jubileum	  	  

‘Havelte’	  2018	  

1. Alle	  activiteiten	  van	  de	  Land	  Rover	  Club	  Holland	  worden	  gehouden	  conform	  de	  bepalingen	  
zoals	  vastgelegd	  in	  de	  Statuten	  en	  het	  Huishoudelijk	  Reglement.	  Deze	  Algemene	  
Voorwaarden	  zijn	  een	  aanvulling	  op	  de	  Statuten	  en	  Huishoudelijk	  Reglement	  en	  uitsluitend	  
geldig	  tijdens	  het	  LRCH	  30	  jarig	  Jubileum	  evenement.	  

2. De	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  jezelf	  als	  inschrijver/deelnemer	  (deelnemer)	  en	  de	  
organisator	  Land	  Rover	  Club	  Holland	  (LRCH).	  Het	  30	  jarig	  jubileum	  van	  de	  LRCH	  noemen	  
we	  hierna	  “evenement”.	  

3. Alle	  voor	  door	  jou	  voor	  de	  inschrijving	  en	  deelname	  benodigde	  en	  opgegeven	  informatie	  
behandelt	  de	  LRCH	  strikt	  vertrouwelijk	  en	  zal	  niet	  aan	  derden	  worden	  verstrekt.	  Je	  hebt	  
altijd	  het	  recht	  om	  jouw	  persoonlijke	  informatie	  in	  te	  zien,	  te	  wijzigen	  of	  te	  laten	  
verwijderen.	  Indien	  door	  wijziging	  of	  verwijdering	  van	  jouw	  persoonlijke	  informatie	  –	  
voorafgaand	  aan	  het	  evenement	  –	  een	  goede	  uitvoering	  van	  jouw	  inschrijving	  of	  deelname	  
niet	  (meer)	  mogelijk	  is	  dan	  is	  de	  LRCH	  genoodzaakt	  je	  inschrijving	  zonder	  restitutie	  van	  
inschrijfgeld	  te	  annuleren.	  

4. Je	  bent	  pas	  definitief	  ingeschreven	  wanneer	  je	  daarvan	  een	  bevestiging	  per	  mail	  of	  post	  
ontvangen	  hebt.	  

5. Inschrijven	  kan	  alleen	  als	  lid	  van	  de	  LRCH,	  of	  als	  je	  aantoonbaar	  lid	  bent	  van	  een	  andere	  
(buitenlandse)	  Land	  Rover	  club.	  De	  inschrijving	  is	  persoonlijk	  en	  kan	  niet	  worden	  
overgedragen	  aan	  derden.	  De	  deelnemer	  garandeert	  de	  LRCH	  de	  juistheid	  van	  de	  
verstrekte	  gegevens.	  

6. Per	  inschrijving	  worden	  maximaal	  2	  volwassenen,	  hun	  kinderen	  en	  één	  auto	  van	  het	  merk	  
Land	  Rover,	  Santana	  of	  Minerva	  tot	  het	  evenementterrein	  toegelaten.	  Een	  tweede	  
voertuig	  of	  auto-‐ambulance	  kan	  geparkeerd	  worden	  op	  het	  door	  de	  organisatie	  
aangewezen	  parkeerterrein.	  De	  organisatie	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  enige	  schade,	  verlies	  
of	  diefstal	  van	  onbeheerd	  achtergelaten	  voertuigen	  en	  aanhangwagens.	  

7. Honden	  zijn,	  mits	  continue	  aangelijnd,	  van	  harte	  welkom.	  
8. Na	  inschrijving	  en	  betaling	  is	  onder	  geen	  enkel	  beding	  een	  (gedeeltelijke)	  restitutie	  van	  het	  

inschrijfgeld	  mogelijk.	  
9. Deelnemers	  hebben	  geen	  recht	  op	  een	  bepaalde	  kampeerplaats.	  De	  LRCH	  bepaalt	  waar	  je	  

ingedeeld	  wordt.	  De	  LRCH	  behoudt	  het	  recht	  om	  tijdens	  het	  evenement,	  wanneer	  de	  
omstandigheden	  dit	  vereisen,	  je	  kampeerplaats	  te	  wijzigen.	  Er	  mag	  absoluut	  niet	  buiten	  de	  
vakken	  gekampeerd	  of	  geparkeerd	  worden	  en	  (vlucht-‐)	  wegen	  dienen	  te	  allen	  tijde	  
vrijgehouden	  te	  worden	  (dus	  ook	  niet	  “even”	  kort	  parkeren).	  Er	  zijn	  voldoende	  stroom	  
plaatsen,	  maar	  wij	  garanderen	  geen	  beschikbaarheid	  van	  stroom	  (230V).	  

10. Deelnemers	  verplichten	  zich	  om	  hun	  kampeerplaats	  weer	  geheel	  schoon	  achter	  te	  laten.	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  

	  
11. Het	  uitdelen	  van	  folder-‐	  of	  reclamemateriaal	  op	  het	  evenement,	  of	  het	  	  ontplooien	  van	  

commerciële	  activiteiten	  zijn	  strikt	  verboden.	  Het	  collecteren	  voor	  of	  uitdragen	  van	  een	  
goed	  doel,	  geloof	  of	  een	  charitatieve	  instelling,	  is	  alleen	  toegestaan	  met	  schriftelijke	  
toestemming	  van	  de	  LRCH.	  

12. De	  LRCH	  behoudt	  het	  recht	  om	  de	  inschrijving	  ontbonden	  te	  verklaren	  indien:	  	  
-‐de	  deelnemer	  zijn	  financiële	  verplichting	  voorafgaand	  aan	  het	  evenement	  niet	  heeft	  
voldaan.	  
-‐de	  deelnemer	  in	  strijd	  handelt	  met	  de	  Algemene	  Voorwaarden	  of	  de	  Huisregels.	  

13. Deelnemers	  dienen	  zich	  te	  allen	  tijde	  te	  houden	  aan	  de	  aanwijzingen	  van	  de	  LRCH	  crew.	  
Gedurende	  het	  evenement	  dienen	  deelnemers	  zich	  te	  gedragen	  in	  overeenstemming	  met	  
de	  geldende	  normen	  wat	  betreft	  de	  openbare	  orde,	  goede	  zeden	  en	  fatsoen.	  Voorts	  zijn	  
deelnemers	  gehouden	  zich	  te	  gedragen	  conform	  de	  door	  de	  Organisatie	  gehanteerde	  
huisregels	  (zoals	  hieronder	  beschreven).	  

14. Wangedrag	  of	  bedrog	  tijdens	  het	  evenement,	  belemmering	  in	  de	  taakuitvoering	  van	  de	  
LRCH	  (organisatie)	  of	  de	  overheidsdiensten,	  dan	  wel	  directe	  of	  indirecte	  ordeverstoring	  
(ter	  beoordeling	  van	  het	  Dagelijks	  Bestuur	  van	  de	  LRCH,	  terrein-‐eigenaar	  of	  
overheidsdiensten)	  kan	  leiden	  tot	  ogenblikkelijke	  verwijdering	  van	  het	  evenement.	  

15. Door	  in	  te	  schrijven	  en	  de	  Algemene	  Voorwaarden	  voor	  akkoord	  aan	  te	  vinken	  op	  het	  
inschrijfformulier	  geef	  je	  aan	  de	  Algemene	  Voorwaarden	  gelezen	  te	  hebben	  en	  zonder	  
voorbehoud	  akkoord	  te	  gaan	  met	  de	  bepalingen.	  

	  

	  

	  


