
Algemene voorwaarden 
Regiorally 2019 
 
 
Om de Regiorally leuk en veilig te houden, zijn er de volgende voorwaarden en regels. Deze gelden 
voor iedereen zo lang de Regiorally bezig is (tijdens het rijden, tijdens het feest en tijdens de 
volgende ochtend). Natuurlijk zijn deze algemene voorwaarden eigenlijk overbodig, want we zijn ten 
slotte allemaal scouts. Laten we er een leuke avond van maken! 
 

1. Inschrijving en deelname 
1.1. De deelnemers dienen op 9 november 2019 een minimumleeftijd van 18 jaar te hebben. 

Het is niet toegestaan jonger te zijn dan 18 jaar en/of personen mee te nemen naar de 
Regiorally die jonger zijn dan 18 jaar. 

1.2. Alle deelnemers aan de Regiorally zijn geregistreerd lid van Scouting Nederland. 
1.3. Deelname aan de Regiorally is geheel op eigen risico. 
1.4. Indien er een wijziging is in de inschrijving, kan in overleg met de organisatie van de 

Regiorally (een deel van) het betaalde bedrag worden teruggekeerd. Reeds gemaakte 
kosten kunnen niet worden teruggekeerd. Wijzigingen dienen uiterlijk een week voor 
aanvang van de Regiorally doorgegeven te worden. 

1.5. De Regiorally is een autorit. Bij de Regiorally word je niet beoordeeld op snelheid, maar 
op het gereden aantal kilometers. Rijd voorzichtig en zorg voor de veiligheid van jezelf, 
je teamleden en anderen. Houd je aan de verkeerswegenwet. De organisatie van de 
Regiorally is niet verantwoordelijk voor eventuele (verkeers)boetes die je oploopt 
tijdens het spel. 

1.6. Het is helaas mogelijk dat we bij een overschot aan inschrijvingen niet iedereen een 
slaapplek kunnen geven. Wij moeten dan de inschrijving voor de slaapplek annuleren. 
Het betaalde bedrag zal worden teruggestort aan de desbetreffende deelnemer. Voor 
alle plekken geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. 

 
2. Deelnemersbijdrage en betaling 

2.1. De deelnemersbijdrage voor de Regiorally bedraagt: 
a. Auto: €15,00 (zegge vijftien euro) 
b. Deelname zonder overnachting: €2,50 (zegge twee euro vijftig) 
c. Deelname met overnachting in eigen tent + ontbijt: €6,00 (zegge zes euro) 
d. Deelname met overnachting in boogtent + ontbijt: €4,00 (zegge vier euro) 

2.2. De deelnemersbijdrage wordt direct geïnd via iDeal. De contactpersoon is hiervoor 
verantwoordelijk. 

2.3. In de deelnemersbijdrage zijn niet inbegrepen: 
a. Het vervoer (van deelnemers en hun materialen) naar, tijdens en van de Regiorally. 
b. (Drank)consumpties die verkrijgbaar zijn tijdens het feest. 

 
3. Alcohol- en drugsgebruik 

3.1. Het is niet toegestaan zelf (alcoholische) dranken mee te nemen. 
3.2. De organisatie van de Regiorally kan besluiten geen alcoholische dranken meer te 

schenken aan personen of een scoutinggroep. 
3.3. Het bezitten of gebruiken van soft- en/of harddrugs is verboden en er geldt geen 

gedoogbeleid. Bij (een vermoeden van) overtreding kan door (of namens) de organisatie 



van de Regiorally besloten worden tot een waarschuwing of verwijdering en uitsluiting 
van deelname van betreffende deelnemer van de Regiorally. Indien de organisatie van 
de Regiorally dit nodig acht, zal het bestuur van desbetreffende scoutinggroep op de 
hoogte worden gesteld. 

 
4. Materiële- en lichamelijke schade 

4.1. De organisatie is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of beschadigen van 
eigendommen en/of ontstane lichamelijke schade. 

4.2. De gevolgen van materiële- en/of lichamelijke schade die veroorzaakt worden door een 
deelnemer, zullen worden betaald door desbetreffende deelnemer. Indien de 
organisatie van de Regiorally dit nodig acht, zal het bestuur van desbetreffende 
scoutinggroep op de hoogte worden gesteld. 

 
5. Geweld en agressie 

5.1. Geweld en/of agressie zijn verboden. Bij (een vermoeden van) overtreding kan door (of 
namens) de organisatie van de Regiorally besloten worden tot een waarschuwing of 
verwijdering en uitsluiting van deelname van betreffende deelnemer van de Regiorally. 
Indien de organisatie dit nodig acht, zal het bestuur van desbetreffende scoutinggroep 
op de hoogte worden gesteld. 

 
6. Overige voorwaarden 

6.1. Door in te schrijven verleent de deelnemer toestemming aan de organisatie van de 
Regiorally om beeldmateriaal dat tijdens de Regiorally gemaakt wordt vrij te gebruiken 
voor publicitaire doeleinden. Indien de deelnemer tegen bepaald gebruik bezwaar 
maakt, kan dit kenbaar gemaakt worden door een bericht te sturen aan 
info@regiorally.nl onder vermelding van naam en scoutinggroep. 

6.2. Deelnemer gaat akkoord met het ontvangen van berichten op zijn/haar emailadres en 
mobiele telefoon. De door deelnemer opgegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt 
ten behoeve van de Regiorally. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. De 
gegevens zijn slechts toegankelijk voor de personen die dit voor de uitoefening van hun 
functie in de organisatie nodig hebben. 

6.3. Prijswijzigingen en publicatiefouten voorbehouden. 
6.4. Indien de bovengenoemde voorwaarden en regels geen uitsluitsel bieden, is het oordeel 

van de organisatie van de Regiorally leidend. 


