VOORWAARDEN 34e Buitenlandrit 2022
Algemeen
De Stichting Club van Alfa Romeo Bezitters (SCARB) organiseert van 26-29 mei 2022 een evenement
onder de naam '34e Buitenlandrit'. De inschrijving staat open voor clubleden/donateurs voor één
auto en zijn of haar passagiers. De deelnemers verblijven in een tweepersoonskamer.
Inschrijvingen
De inschrijftermijn loopt van 1 januari tot en met 30 januari 2022. Inschrijven is uitsluitend mogelijk
via de webshop op www.alfaclub.nl. Daarbij doet de inschrijver een aanbetaling van €150,- via iDeal
of met credit card.
Direct na het inschrijven sturen we ter bevestiging een e-mail met daarin de opgegeven details. In de
loop van februari ontvangt de inschrijver per e-mail het toegewezen startnummer. Inschrijvers die
we in verband met een volle deelnemerslijst nog geen startnummer kunnen toewijzen plaatsen we
op een wachtlijst. Zij krijgen per e-mail hiervan bericht. Als de inschrijver voor 1 februari per e-mail
laat weten niet deel te nemen of als er geen plaats beschikbaar komt restitueren we de aanbetaling.
Nieuws, totaalbedrag en programma
Nieuws en ontwikkelingen publiceren we in het Klaverblaadje, via de website of per e-mail aan de
inschrijvers. Het totaalbedrag en het programma onder zijn voorbehoud en mede afhankelijk van het
aantal deelnemers en kunnen enigszins afwijken van wat in de aankondiging in het Klaverblaadje en
op de website staat vermeld.
Verplichtingen/annuleringen
Voor de inschrijvers doet de SCARB reserveringen bij het hotel. Daarom zijn alle door het hotel
opgelegde verplichten betreffende annuleringen etc. voor rekening van de inschrijver. Bj het niet
tijdig voldoen van betalingen binnen de vermelde termijnen, vervalt het recht op deelname en
restitutie van het inschrijfgeld.
Bij annulering op of na 1 februari brengen we de eventuele annuleringskosten van het hotel en/of €
25,- administratiekosten in mindering op de restitutie. De SCARB heeft geen annuleringsverzekering
voor dit evenement, inschrijvers kunnen als zij dat wensen zelf een annuleringsverzekering afsluiten.
Akkoordverklaring
Door in te schrijven verklaren inschrijvers en deelnemers akkoord te gaan met bovenstaande
voorwaarden, het gebruik van hun gegevens door de organisator voor organisatorische doeleinden
en met de vermelding van hun naam en type Alfa Romeo in het roadbook van de Buitenlandrit
alsmede de voorwaarden coronabeleid-bij-scarb-evenementen zoals vermeld op de clubsite en lokaal
geldende richtlijnen. Coronabeleid bij SCARB evenementen (alfaclub.nl)
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