ALGEMENE VOORWAARDEN CHASIN’ THE SUNSET
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fietsevents van Chasin’ the
Sunset B.V. (Organisator). Chasin’ the Sunset bestaat uit verschillende event routes
die gefietst kunnen worden met elk hun eigen unieke karakter. Deze algemene
voorwaarden zijn van toepassing op rechts handeling en overeenkomst tussen
Organisator en Deelnemer (wederpartij).
1.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, laat dat de
geldigheid van de overige voorwaarden onverlet. In overleg zal dan een bepaling in
de plaats treden die aansluit bij de bedoeling van partijen.
1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
1.4 Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van de
Organisator aan de Deelnemer worden gewijzigd. Bij gebreke van schriftelijk protest
binnen 30 dagen na deze mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van
toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle rechtshandelingen en te sluiten
overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende
overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van mededeling.
1.5 De termijnen in deze algemene voorwaarden zijn voor de Deelnemer steeds fataal.
1.6 Van bepalingen in de algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden
afgeweken.
2. De totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van de Organisator zijn
vrijblijvend, tenzij de Organisator schriftelijk anders heeft aangegeven.
2.2 Alle door de Organisator verstrekte informatie en/of specificaties gelden slechts bij
benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
2.3 De Organisator is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te
schakelen.
2.4 De overeenkomst tussen Organisator en de Deelnemer komt tot stand nadat de
Deelnemer het aanmeldformulier (overeenkomst) heeft ingediend voor deelname
aan het event.
2.5 De aanmelding vindt plaats aan de hand van een volledig ingevuld aanmeldformulier
dat bij de Organisator wordt ingediend via een online inschrijftool op de officiële
eventwebsite.
2.6 Wijzigingen van deze aanmelding kan alleen met goedkeuring van de Organisator
geschieden.
2.7 De overeenkomst komt pas tot stand nadat de Organisator de aanmelding per mail
heeft bevestigd aan de Deelnemer.
3. Verplichtingen Deelnemer
3.1 Een Deelnemer die, naar het uitsluitende oordeel van de Organisator – handelt in
strijd met de overeenkomst (waaronder maar niet beperkt tot
veiligheidsvoorschriften, instructies en regelement), kan door de Organisator
deelname aan het event worden ontzegd.
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3.2 Deelnemer is verantwoordelijk voor het handelen/nalaten van door haar
ingeschakelde en/of uitgenodigde derden.
3.3 De Deelnemer is gehouden de juiste benodigde verzekeringen af te sluiten.
4. Overdracht en ontbinding
4.1 Zonder schriftelijke toestemming van de Organisator is het overdragen van (een deel
van) de overeenkomst (deelnamepakket) door de Deelnemer aan derde niet
toegestaan.
4.2 Het niet benutten van de overeenkomst komt voor rekening en risico van de
Deelnemer en ontslaat de Deelnemer niet van de betalingsverplichting.
4.3 Indien de Deelnemer handelt in strijd met de overeenkomst, heeft de Organisator
het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden waarbij de
Organisator het recht op volledige betaling behoudt.
4.4 Bij het ongebruikt laten van de overeenkomst heeft de Organisator het recht de
overeenkomst aan anderen in gebruik te geven.
5. Team wijzigingen
5.1 Wijzigen van een teamgenoot is mogelijk. Dit dient door de Deelnemer schriftelijk
per e-mail te worden aangevraagd en te worden bevestigd door de Organisator.
Wijzigen kan tot uiterlijk 3 weken voor het evenement.
5.2 Wijzigingen binnen 3 weken voor het evenement zijn op basis van aanvraag. Als
Organisator zullen wij ons best doen de wijzingen door te voeren, deze wijziging kan
echter niet worden gegarandeerd.
6. Prijs, betaling
6.1 Alle (overeengekomen) bedragen zijn inclusief BTW, en eventuele andere heffingen
van overheidswege, tenzij anders schriftelijk anders overeengekomen.
6.2 Deelnemer is op ieder moment op eerste verzoek van Organisator verplicht
zekerheid te stellen voor de verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst.
6.3 De betaling dient direct te worden voldaan door de Deelnemer aan de Organisator
bij het aangaan van de overeenkomst (aanmelding deelname).
6.4 Betaling dient te geschieden op de door de Organisator aan te geven wijze.
6.5 De Organisator is niet in verzuim zolang de Deelnemer haar verplichtingen niet
(volledig) is nagekomen.
7. Annuleringsregeling
7.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst tot de deelname aan het event is het
nog slechts mogelijk de overeenkomst schriftelijk te annuleren en gelden de
volgende annuleringsregeling. De Deelnemer dient dan een percentage over de
volledige inschrijfgelden aan de Organisator te voldoen, in geval van annulering:
7.1.1 Annulering vanaf 27 dagen voor aanvang event: 100% verschuldigd
7.1.2 Annulering tussen 60 en 28 dagen voor aanvang event: 75% verschuldigd
7.1.3 Annulering tussen 120 en 61 dagen voor aanvang event: 50% verschuldigd
7.1.4 Annulering voor 121 dagen voor aanvang event: 25% verschuldigd
7.2 Indien op het moment van annulering de schade van de Organisator hoger is dan de
annuleringsvergoeding zoals opgenomen in 7.1 van deze algemene voorwaarden,
dan dient de Deelnemer dit hogere bedrag aan Organisator te vergoeden.
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7.3 De Organisator is gerechtigd alle kosten, waaronder de volledige buitengerechtelijke
kosten met een minimum van € 250,00 ex BTW en proceskosten ten laste van de
Deelnemer te brengen.
7.4 De organisatie raad aan, om hoge annuleringskosten te voorkomen, te zorgen voor
een nieuw team die het startbewijs overneemt. Zie bovengenoemde voorwaarden.
7.5 Er is geen terugbetaling mogelijk van inschrijfgeld indien de organisatie een rijder
ontzegt van deelname op grond van de regels.
7.6 Bijgeboekte extra’s kunnen niet worden geannuleerd.
8. Niet doorgaan van het evenement
8.1 De organisatie heeft het recht om te allen tijden, naar eigen inzicht, een etappe af te
gelasten vanwege veiligheidsredenen of om welke redenen dan ook.
8.2 Indien een evenement niet of niet helemaal doorgaat, heeft de Deelnemer geen
recht op schadevergoeding, ongeacht door welke oorzaak het evenement geen
doorgang vindt tenzij dit uitsluitend aan de Organisator is te wijten vanwege opzet of
grove schuld van de Organisator.
8.3 Indien het niet of niet helemaal doorgaan van het evenement schriftelijk bekend
wordt gemaakt binnen 27 dagen voorafgaand aan de eventdatum dient de
Deelnemer zich voor reeds betaalde kosten te melden bij de door hem vooraf
afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering. Bij schriftelijke bekendmaking eerder
dan 27 dagen voorafgaand aan de eventdatum, wordt de uitgevoerde betaling
conform de annuleringsregeling in artikel 7 aan de Deelnemer gerestitueerd. Voor
het gedeelte van de betaalde verblijfs- en verbruikskosten dat wordt gerestitueerd
dient de Wederpartij zich te melden bij de reis- en/of annuleringsverzekering.
8.4 Indien goederen of diensten met betrekking tot het evenement niet langer worden
verzorgt als gevolg van overmacht, wettelijke beperkingen, veiligheidsredenen of
welke andere oorzaak dan ook, is er geen recht op schadevergoeding.
8.5 Covid-19: indien het event niet door kan gaan of wordt verplaatst als gevolg van
Covid-19 verwijst de Organisator naar de Regeling Ticketgelden Coronacrisis.
9. Aansprakelijkheid
9.1 Deelnemers gaan akkoord met het wedstrijdreglement en de veiligheidsregels van de
Organisator, voor hun eigen bestwil en die van anderen.
9.2 Deelnemers zijn zich ervan bewust dat hun deelname een zeker risico met zich
meebrengt. Deelnemers zoeken echter zelf het gevaar op en bevestigen dat de
Organisator van het evenement of één van de dochterondernemingen, partners en
leveranciers niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld als de Deelnemer
lichamelijk letsel oploopt. Deelnemers zijn in het bezit van een geldige persoonlijke
aansprakelijkheidsverzekering, reisverzekering en een persoonlijke
ongevallenverzekering die hun deelname dekken. Indien de Deelnemer schade
aanbrengt aan anderen of hun bezittingen, houd de Deelnemer zichzelf
verantwoordelijk en zorgt ervoor dat de Organisator of één van de
dochterondernemingen, hiervan geen schade ondervinden.
9.3 De Organisator is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van
aangeleverde promotie- en communicatiematerialen door Deelnemer. Het gebruik
van stickers, bordjes etc. op de fiets is geheel voor eigen risico.
9.4 De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er door de Deelnemer
geen verzekering is afgesloten.
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10. Privacy
10.1 De organisatie of derden die van tijd tot tijd toestemming krijgen van de organisatie,
krijgen het recht om audio-opnames, video-opnames en foto's van het evenement te
maken en te gebruiken en om de Deelnemers naam, beeltenis, stem, verschijning,
prestaties en biografisch materiaal op enigerlei wijze te gebruiken (commercieel,
marketing of andere) in alle media, zonder enige tijdsbeperking. Door aan het event
deel te nemen geef je als Deelnemer hier toestemming voor.
10.2 De organisatie heeft toestemming om het materiaal te gebruiken, uit te zenden,
tentoon te stellen, te reproduceren en/of beschikbaar te stellen voor het publiek in
alle media, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot radio, televisie, bioscopen,
gegevensdragers en het internet. De organisatie heeft het recht om het materiaal te
wijzigen, te onderbreken, te monteren of op andere wijze aan te passen en kan het
materiaal zonder beperkingen gebruiken. De organisatie heeft bovendien de
toestemming om de toegekende rechten over te dragen aan derden.
10.3 De Deelnemer geeft toestemming en gaat akkoord met het gebruik van materiaal
met zijn beeltenis erop voor promotionele doeleinden van het event. De Deelnemer
verwacht geen financieel voordeel voor zijn verschijning in materiaal dat op de één
of andere manier met het evenement te maken heeft.
10.4 Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verwijst de organisatie naar
de privacy policy, deze is in te zien op de website van het evenement.
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Organisator en Deelnemer is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
11.2 Uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant is bevoegd om kennis te nemen van
geschillen tussen partijen, voor zover bepalingen van dwingend recht zich daartegen
niet verzetten.
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