INSCHRIJFFORMULIER – 14 juni 2013 – 19 juni 2013
S.v.p met blokletters invullen
Naam:

Voornaam:

Straat/nummer:

Plaats:

Postcode:

Land:

Tel:

E-mail:

Matra:

Model:

Bouwjaar:

Nummerbord:

Programma registratie

Prijs p.p.

Optie 1: 2 persoonskamer.
Voor 5 overnachtingen op basis van half pension op een 2
persoonskamer. Toeristen belasting en 1 x lunch in Benkovac
inbegrepen.

€ 330,00

Optie 2: 1 persoonskamer.
Voor 5 overnachtingen op basis van half pension op een 1
persoonskamer. Toeristen belasting en 1 x lunch in Benkovac
inbegrepen.

€ 400,00

Aantal
pers.

Sub
totaal

Let op! Niet inbegrepen zijn de dranken, reisverzekering, uitgaven van persoonlijke aard,
parkeerkosten, fooien, ferry overtoch en tolweg. Deze dienen ter plaatste betaald te worden.
TOTAAL

€

Houdt u er rekening mee dat uw Matra gekeurd en verzekerd dient te zijn. Daarnaast is het
ook van belang dat u in het bezit bent van een groene kaart!
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Betaling en bank gegevens
Naam rekeninghouder:

Robi Rizvic

Rekening nummer:

33.62.09.878

Bank:

Rabobank

IBAN:

NL45 RABO 0336 2098 78 EUR

BIC:

RABONL2U

Omschrijving:

MATRA CROATIA + naam

S.V.P het totale bedrag kunt u
overmaken via de hiernaast
genoemde bankgegevens. Wees u
ervan bewust dat de registratie
pas geldig is wanneer het totaal
bedrag op de rekening ontvangen
is.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Organisatie
MATRA Tour Croatia is een prive evenement georganiseerd door een individu (Robi Rizvic) welke niet gebonden is
aan een club en/of bedrijf.

Artikel 2 Registratie & Betaling
Acceptatie van de inschrijvingen is op “first come, first serve” basis. Registratie dient voor 20 november plaatst te
vinden. De bevestiging van de registratie zal doormiddel van een mail worden gedaan. Nadat de rit definitief door
gang zal vinden wordt dit ook doormiddel van een mail gecommuniceerd en moet de betaling voor 30 november
gedaan zijn. Wees u ervan bewust dat de registratie pas geldig is wanneer het totale bedrag op de rekening
ontvangen is.

Artikel 3 Annulering door deelnemer
Aangezien de hotel reserveringen via een reisorganisatie gedaan worden gelden hiervoor de ANVR
reisvoorwaarden. Indien u de reserving moet annuleren geldt artikel 12 van de ANVR reisvoorwaarden:
-

Op

bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij

annulering
annulering
annulering
annulering
annulering
annulering
annulering

tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling; (in ons geval 10% van de reissom);
vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
op de vertrekdag of later: de volledige reissom

http://www.anvr.nl/

vindt u de volledige ANVR reisvoorwaarden.
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Artikel 4 Annulering door organisator
Het evenement zal in principe niet door de organisator worden geannuleerd, echter in het geval dat de reis moet
worden geannuleerd of voortijdig worden beëindigd als gevolg van invloeden die buiten het bereik zijn van de
organisator (bijv. stormen, overstromingen, enz.), kan er geen aanspraak op schadevergoeding of terugbetaling
worden ingediend tegen de organisator.

Artikel 5 Verkeersovertredingen

Tijdens het evenement dient de deelnemers zich te houden aan het gestelde in de wegenverkeerswet van
Nederland en/of een ander land waar het evenement plaatsvindt .

Artikel 6 Vrijwaringsclausule
De organisator, Robi Rizvic, wijst gedurende het gehele evenement elke vorm van aansprakelijkheid af bij enig
ongeval en/of diefstal 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 plaatsvindt. Deelnemers zullen verantwoordelijk worden gehouden voor
enig ongeval waarin zij betrokken zijn en/of bij het niet nakomen van de wet. Zij zullen bijzonderheden van enig
incident tijdens het evenement waar een aansprakelijkheid uit voort zou kunnen vloeien, aan de organisator
melden. Tegen de organisator zal geen claim worden ingediend die voortkomt uit incidenten, ongevallen en/of
diefstal ten gevolge van activiteiten van de organisator, voor zover het organisatorische activiteiten ten behoeve
van het evenement betreffen.

Artikel 7 Verklaring van deelnemer
Hierbij verklaar ik de algemene voorwaarden gelezen te hebben en dat ik deze accepteer. Dit registratie formulier
vrijwaart de orginisator tegen elke schade en aansprakelijkheid (ook tegenover derden). De ingevulde gegevens
heb ik naar waarheid ingevuld.
Ik verklaar in het bezit te zijn van:
een geldig rijbewijs;
een geldig kenteken bewijs;
een geldige APK-keuring;
een geldig verzekerings bewijs:
een geldige groene kaart.
Datum:______________________
Plaats:______________________
Naam + voornaam:__________________________________________________________________

Handtekening deelnemer:
(voorafgaand met de woorden “gelezen en geaccepteerd”)
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