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De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Haarlem.
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ROADS4CLASSICS – Club & Groep Toertochten

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 Organisatie
Artikel 1, lid 1
Deze algemene voorwaarden liggen ten grondslag aan iedere overeenkomst tussen de inschrijver/deelnemer,
verder te noemen 'toertocht deelnemer', en Roads4Classics, verder te noemen 'organisator', gevestigd te
Haarlem, 2022BW, Ternatestraat 66.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.
2.

3.
4.

Organisator; Roads4classicS, die toertochten organiseert en aanbiedt.
Toertochtovereenkomst; de overeenkomst waarbij de organisator zich jegens zijn deelnemer
verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde toertocht,
voor de overeenkomst ook aan de deelnemer genoegzaam bekend. Inschrijving voor een door
organisator georganiseerde toertochten geldt als overeenkomst.
Toertochtdeelnemer; de inschrijver/deelnemer(s) aan de toertochten en tevens contractant van de
organisator.
Reissom; de door organisator geoffreerde en nadien door ondertekening van de overeenkomst
expliciet door de deelnemer geaccepteerde kosten verbonden aan de deelname door toertocht
deelnemer(s). Iedere deelnemer wordt individueel ingeschreven ongeacht of hij individueel dan wel in
groepsverband deelneemt. Deze algemene voorwaarden gelden voor individuele en voor
groepsdeelneming, dus voor eenieder afzonderlijk die deelneemt.

Zodra de toertochtovereenkomst door beide partijen is ondertekend zijn de algemene voorwaarden van
toepassing. Een afschrift van deze algemene voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij de organisator.
Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden
organisator alleen en slechts in het geval dat deze afwijkingen schriftelijk door de organisator aan de toertocht
deelnemer(s) zijn bevestigd.
Alle artikelen van de algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk
schriftelijk vooraf door organisator van afgeweken is, ook in het geval dat de afzonderlijke artikelen een
dergelijk voorbehoud niet inhouden.
De onderhavige voorwaarden blijven ook dan bindend, indien afzonderlijke artikelen of onderdelen daarvan
om welke reden dan ook niet van toepassing zouden zijn.

Artikel 1, lid 2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toertochtovereenkomsten van de organisator en gelden als
onderdeel van dan wel in aanvulling op iedere offerte van organisator.
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Artikel 2 Registratie
Artikel 2, lid 1
De inschrijving voor een toertocht kan via een digitaal of schriftelijk inschrijfformulier geschieden. De
organisator stuurt per omgaande een ontvangstbevestiging. Bij iedere inschrijving wordt de link naar de
volledige tekst van deze Algemene Voorwaarden gevoegd. Een afschrift is echter tevens te allen tijde kosteloos
op te vragen bij de organisator.
De aanmelding voor een toertocht geschiedt met de ontvangst door organisator van een compleet ingevuld
inschrijfformulier (schriftelijk of via de website) van Roads4classicS.
Door het inschrijfformulier te ondertekenen, bevestigen de deelnemers dat zij de algemene voorwaarden
volledig hebben gelezen, de inhoud te hebben begrepen en akkoord gaan met het hierin gestelde. Acceptatie
van de inschrijvingen is op “first come, first serve” basis, hetgeen een beleid inhoudt dat waarbij de
inschrijvingen van deelnemers worden verwerkt n de volgorde waarin ze zijn ingediend, zonder andere
vooroordelen of voorkeuren.
De overeenkomst met Roads4classicS komt tot stand door de bevestiging door Roads4classicS aan de
inschrijver. De overeenkomst geldt alleen als zijnde niet gesloten ingeval van onverwijld protest door de
inschrijver per e-mail. Ieder protest na 24 uur na de bevestiging door Roads4classicS geldt als niet onverwijld.

Artikel 2, lid 2
De toertochtdeelnemer verstrekt de organisator vooraf, of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst, alle
gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde toertochtdeelnemers die van belang kunnen zijn voor
het sluiten van dan wel ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij
bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde
toertochtdeelnemers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de toertocht door de
organisator. Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor eventuele nadere gegevens van de
toertochtdeelnemer te vragen alvorens de door hem af te geven bevestiging te zenden.

Artikel 2, lid 3
Een toertochtdeelnemer die namens of ten behoeve van (een) ander(e) toertochtdeelnemer(s) een
overeenkomst aangaat, is ook aansprakelijk voor dat aandeel in de overeenkomst. De in de aanhef van dit lid
bedoelde toertochtdeelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere
toertochtdeelnemers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst, bij inschrijving
kenbaar te maken, waarbij het aan het oordeel van de organisator is om te beslissen of de door de deelnemer
gegeven informatie als toereikend kan worden beschouwd.
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Artikel 3 Reissom
Artikel 3, lid 1
De reissom is per equipe (2 personen + 1 auto/ motor), tenzij anders aangegeven. In deze reissom zijn
uitsluitend begrepen de diensten en voorzieningen zoals in het toertochtprogramma staan vermeld. Alle
andere kosten voor bijvoorbeeld brandstof, verzekering, parkeergeld, overtredingen, eten en drinken (voor
zover niet in het toertochtprogramma opgenomen) zijn voor rekening en verantwoording van de
toertochtdeelnemer.
De toertochtdeelnemer is verplicht om voor vertrek uit de accommodatie zijn rekening te tonen aan
organisator als deze hierom – om wat voor reden ook – verzoekt.

Artikel 4 Betaling
Artikel 4, lid 1
Direct na ontvangstbevestiging volgens art 2 lid 1, volgt een factuur voor een aanbetaling van 30% van de
reissom, dan wel de factuur volgens de offerte indien anders is geoffreerd. Iedere factuur moet worden
betaald binnen tien (10) dagen na factuurdatum. Niet is toegestaan betaling door verrekening of door korting
of in delen in afwijking van de offerte en of van deze voorwaarden.

Artikel 4, lid 2
Het restant van de reissom moet uiterlijk zestig (60) dagen voor de dag van vertrek in het bezit zijn van de
organisator. De toertochtdeelnemer ontvangt hiervoor geen nieuwe factuur. Indien de toertochtdeelnemer
hier specifiek om vraagt dan wel indien de toertochtdeelnemer niet bij inschrijving heeft aangegeven, zal de
organisator deze toezenden.
Bij niet tijdige betaling is de toertochtdeelnemer in verzuim. Hij wordt daar door de organisator op gewezen en
heeft alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan
uitblijft, wordt de toertocht door de organisator geannuleerd op de dag van verzuim. De verplichting tot
betaling door toertochtdeelnemer blijft echter volledig van kracht en de organisator heeft het recht om de
verschuldigde annuleringskosten, volgens artikel 3 lid 2, en eventuele andere kosten betrekking hebbend op
de betreffende toertochtdeelnemer, alsnog in rekening te brengen. Als dan worden de reeds betaalde gelden
met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 4, lid 3
Indien de toertocht korter dan zestig (60) dagen voor vertrek wordt geboekt, dient de gehele reissom per
direct te worden voldaan door (telefonische) overboeking op de bankrekening van de organisator.
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Artikel 5 Wijzigingen/ Annulering door deelnemer
Artikel 5, lid 1
Wijzigingen in de reservering op verzoek van de toertochtdeelnemer zullen voor zover naar het oordeel van de
organisator mogelijk op verzoek worden aangebracht. Hiervoor wordt per inschrijving € 25,- wijzigingskosten
en evt. communicatiekosten (waarvan direct door de organisator opgave aan de deelnemer zal worden
gedaan) in rekening gebracht.

Artikel 5, lid 2
Wanneer toertochtdeelnemers na inschrijving van deelname aan een toertocht wenst te annuleren, moet dit
schriftelijk gedaan worden. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht:
-

ste

ste

Bij annulering vanaf de 90 dag (inclusief) tot de 60 dag (exclusief) voor vertrek dag: 30% van de
totale reissom;
ste
ste
Bij annulering vanaf de 60 dag (inclusief) tot de 30 dag (exclusief) voor vertrek dag: 50% van de
totale reissom;
de
Bij annulering vanaf de 30ste dag (inclusief) tot de 7 dag (exclusief) voor vertrek dag: 75% van de
totale reissom;
de
Bij annulering vanaf de 7 dag (inclusief) tot en met de vertrek dag (inclusief) : 100% van de totale
reissom.
Bij annulering vanaf de vertrek dag : 100% van de totale reissom.

De organisatie adviseert de deelnemers een annuleringsverzekering af te sluiten, maar kan geen enkele
garantie bieden ter zake de eventuele uitkering die een dergelijke door deelnemer af te sluiten verzekering al
dan niet zal verrichten.

Artikel 6 Wijzigingen/ Annulering door organisator
Artikel 6, lid 1
In geval van overmacht heeft organisator de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel
de overeenkomst als ontbonden te verklaren. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk omstandigheden
dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het houden van de toertocht onmogelijk maken zoals:
1.Natuurrampen, oorlogshandelingen, terrorisme en politieke onlusten;
2.Weeromstandigheden(bijv. stormen, overstromingen, enz.) die van dien aard zijn, dat het volgens officiële
instanties niet verantwoord is deel te nemen aan het verkeer en daartoe een officiële waarschuwing is
afgegeven;
3.Omstandigheden die het de organisator onmogelijk maken de toertocht op een veilige manier te laten
plaatsvinden- een en ander vrijelijk te bepalen naar het inzicht van de organisator
Alsdan kan geen aanspraak op schadevergoeding of terugbetaling worden ingediend tegen de organisator.
Uiteraard zal organisator op het eerste daartoe strekkende verzoek van de deelnemer een uiteenzetting geven
van de reden van annulering.

Artikel 6, lid 2
Bij ziekte van de organisator zal vervanging worden gezocht voor het begeleiden van de toertochten met meer
dan 20 deelnemers.
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Artikel 7 Verzekeringen
Artikel 7, lid 1
De toertocht deelnemer is verplicht een reis-, bagage- en ongevallenverzekering af te sluiten voor de duur van
de reis. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aanbevolen.

Artikel 7, lid 2
De auto of motor deelnemende aan de toertocht dienen afdoende verzekerd te zijn, inclusief een op het
moment van de toertocht geldende groene kaart. Tevens dienen de deelnemende auto’s en motoren voorzien
te zijn van een geldig kenteken en A.P.K. keuring.

Artikel 8 Documenten
Artikel 8, lid 1
De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Dit paspoort dient na afloop van de reis
nog minstens 3 maanden geldig te zijn.

Artikel 8, lid 2
Indien de deelnemer tijdens de reis een voertuig bestuurt dient de reiziger in het bezit te zijn van een geldig
rijbewijs voor de desbetreffende voertuigcategorie.

Artikel 8, lid 3
Indien de toertochtdeelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van de noodzakelijke
documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen geheel voor zijn rekening.

Artikel 9 Deelname aan het verkeer tijdens de toertocht
Artikel 9, lid 1
De toertochten hebben geen wedstrijd element. Gedurende de toertocht dienen de toertochtdeelnemers zich
te houden aan het gestelde in de wegenverkeerswet van Nederland en/of ieder ander land waar de toertocht
plaatsvindt. Op verzoek van deelnemer wordt een internet link naar de geldende verkeersregels door
organisator verzonden.

Artikel 9, lid 2
De toertochtdeelnemer neemt volledig voor eigen risico deel aan het verkeer en Roads4classicS is op generlei
wijze aansprakelijk voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij de toertochtdeelnemer betrokken raakt.
De toertochtdeelnemer is volledig aansprakelijk voor schade die hij toebrengt aan zichzelf of aan een derde
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Artikel 10 Vrijwaringsclausule
Artikel 10, lid 1
De organisator, Roads4classicS, wijst gedurende de gehele toertocht elke vorm van aansprakelijkheid af bij
enige schade als gevolg van een ongeval dan wel diefstal of anderszins waarbij een of meer deelnemers en/of
deelnemende auto's zijn betrokken. De organisator wijst elke aansprakelijkheid af voor het door een
deelnemer niet nakomen van de wetten en regels van Nederland en/of een ander land waar het evenement
op dat moment plaatsvindt. Deelnemers zullen persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor enig
ongeval waarin zij betrokken geraken en/of bij het niet nakomen van de alsdan aldaar geldende wet.
Deelnemer is gehouden bijzonderheden van enig incident tijdens de toertocht waar een aansprakelijkheid uit
voort zou kunnen vloeien, aan de organisator te melden. Tegen de organisator zal geen claim worden
ingediend die voortkomt uit incidenten, ongevallen en/of diefstal of anderszins ten gevolge van het
deelnemen aan de door de organisator georganiseerde activiteiten .

Artikel 11 Klachten
Artikel 11, lid 1
Eventuele klachten over de uitvoering van de reis dienen op de plaats waar de klacht ontstaat direct te
worden gemeld bij de organisator of de betreffende hotel receptie, opdat deze een passende oplossing kan
treffen. Wanneer deze passende oplossing door de deelnemer wordt geaccepteerd kan er na aankomst geen
klacht meer ingediend worden.

Artikel 11, lid 2
Indien de tekortkoming als gemeld in het voorgaande lid ter plaatse niet geaccepteerd is door de deelnemer
moet de klacht uiterlijk binnen acht (8) dagen na terugkeer van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden
ingediend bij organisator.

Artikel 12 Algemeen voorbehoud
Artikel 12, lid 1
Kennelijke (druk)fouten in de brochures, tekst en/of informatie op de website, in advertenties of in de
briefwisseling binden de organisator niet. Prijs- en accommodatie wijzigingen zijn eveneens voorbehouden,
doch ligt het op de weg van organisator hieromtrent de deelnemers omgaand te informeren. Indien
gedurende het seizoen de BTW-voorschriften betreffende de reisbranche mochten worden gewijzigd, zullen de
deelnemingskosten dienovereenkomstig automatisch fluctueren.
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