Het Snelste Bedrijf 2018
Algemene voorwaarden
Uw inschrijving is pas geldig na het tijdig overschrijven van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer van
Multisport Events vzw: BE48 1325 4840 7527, na het ontvangen van een factuur.
Door u te registreren gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Het Snelste Bedrijf, een evenement
georganiseerd door VOF De Sherwood Company, met als partner Multisport Events vzw, Boomgaardstraat 22
bus 35, 2600 Berchem. Multisport Events vzw wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van schade.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen voor zowel individuen, vriendenploegen als
bedrijvenploegen.
Algemene regels
1.
2.

3.

4.

Multisport Events vzw is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van
persoonlijke items.
Alle informatie met betrekking tot de deelnemers is bedoeld voor Multisport Events vzw. Het kan
echter worden doorgegeven aan partijen die contractuele relaties hebben met Multisport Events vzw.
De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van gegevensverwerking biedt het recht op toegang tot gegevens en de correctie ervan.
Aangegeven door uw deelname aan het evenement gaat u akkoord met het mogelijk gebruik van
sfeerfoto’s voor de website van FROS Multisport Vlaanderen vzw en andere communicatiekanalen
eigendom van FROS Multisport Vlaanderen vzw.
Wanneer u deelneemt aan het evenement, stemt u ermee in om de regels van fair play toe te passen.
Dit omvat respect voor anderen en voor het milieu.

Veiligheid
1.
2.
3.
4.

Door zich in te schrijven, verklaren deelnemers dat ze in goede gezondheid verkeren.
FROS-leden zijn tijdens het evenement verzekerd via de FROS-verzekering of eigen verzekering via de
werkgever.
Tijdens het evenement zijn alle niet-leden verzekerd met de ééndagsverzekering van Arena. Deze
verzekering zit vervat in de deelnameprijs.
Deelname aan het evenement is op eigen risico. Multisport Events vzw is enkel aansprakelijk in het
geval dat het schuldig wordt bevonden aan opzet of ernstige fout.

Inschrijving
1.
2.
3.

Deelname is alleen mogelijk als het inschrijvingsformulier volledig en waarheidsgetrouw is ingevuld.
Uw inschrijving is officieel zodra het inschrijvingsgeld tijdig gestort is op de rekening van Multisport
Events vzw (BE48 1325 4840 7527).
Voor Het Snelste Bedrijf gelden volgende deelnametarieven:

FROS Leden
Niet Leden

Vóór 14/05/2018
775,00 EUR
800,00 EUR

Dit zijn de tarieven per team, ongeacht het aantal personen en de gekozen formule.
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4.

5.

6.

2

In geval van annulering, ongeacht de reden, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
o Annulering vóór 14/05/2018: inschrijvingsgeld wordt 100% terugbetaald.
o Annulering van 14/06/2018 tot en met 27/05/2018: inschrijvingsgeld wordt voor 50%
terugbetaald.
o Annulering na 27/05/2018: inschrijvingsgeld wordt voor 0% terugbetaald.
In het geval een deelnemer niet kan deelnemen, ongeacht de reden, tijdens het evenement, kan hij of
zij worden vervangen door een andere persoon. FROS leden mogen enkel vervangen worden door
FROS niet-leden indien minsten de helft van het team blijft bestaan uit FROS leden. We accepteren
deze wijzigingen alleen vóór de start van het evenement, op zaterdag 2 juni 2018.
Enkel VOF De Sherwood Company bepaalt of het evenement niet kan doorgaan omwille van
weersomstandigheden of andere redenen (bv. te weinig inschrijvingen). Bij annulering van het
evenement wordt de volledige inschrijvingssom terugbetaald.
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