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de contracten gesloten via deze website, omdat de uitvoering van de
levering van diensten begint vóór het einde van de herroepingstermijn. Bovendien is op grond van een specifieke reglementering (KB van
18 november 2002) de bepaling van herroeping niet van toepassing
op de verkoop op afstand van huisvestings-, vervoer-, restauratie- en
recreatiediensten.

Algemeen
Bij het bestellen van de tickets ga je automatisch akkoord met de algemene regels en voorwaarden. Zonder akkoord kan je geen VIP tickets bestellen.
Algemene voorwaarden VIP tickets & betalingsvoorwaarden
VIP tickets kunnen enkel via de website www.stormsrally.be worden
besteld. De vermelde ticketprijzen zijn inclusief btw en zijn verschillend op basis van het aantal aangekochte tickets per bestelling. Bijkomende bestellingen zijn niet cumuleerbaar om van het voordeeltarief te genieten. De btw is ten laste van de koper. Bij bestelling
ontvangt u een bevestigingsmail met het te betalen bedrag, rekeningnummer en de te respecteren betalingstermijn. Er kan enkel betaald
worden via overschrijving op het meegedeelde rekeningnummer. De
tickets blijven gereserveerd op jouw naam zo lang de betalingstermijn
wordt gerespecteerd. Indien de betalingstermijn niet gerespecteerd
wordt vervallen de tickets en dient u opnieuw te bestellen. In geval
er tijdens het bestelproces gekozen wordt voor de optie factuur dan
wordt deze pas verstuurd na het ontvangen van de betaling. Na ontvangst van je betaling, ten vroegste 2 weken en ten laatste 1 week
voor het event worden de VIP kaarten per post toegestuurd. Indien
u uw tickets niet ontvangt 1 week voor het event dient u contact te
nemen met de organisatie. De tickets blijven steeds onze uitsluitende
eigendom. Elke vorm van kopie onder welke vorm is dan ook strikt
verboden. De houder van gekopieerde tickets zal de toegang geweigerd worden en wordt gerechtelijk vervolgd. Verlies of diefstal van
de Vip tickets behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en
wordt onder geen enkele vorm terugbetaald of omgewisseld tenzij
het event wordt afgelast. De tickets moeten dan ten laatste binnen de
2 weken na datum van het event ingeleverd worden waarna ze binnen
de 2 weken worden terugbetaald. Indien ze niet binnen de gestelde
termijn worden ingeleverd worden deze niet meer terug betaald. Het
ticket is enkel geldig op de dag van het event vermeld op het ticket.
Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een
vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben. Het is
verboden de VIP tickets verder te commercialiseren tenzij daarvoor
uitdrukkelijk toestemming werd gegeven door de organisatie. Het is
bijgevolg verboden acties op te zetten, te organiseren of VIP tickets
door te verkopen.

Annuleringsvoorwaarden VIP voor bedrijven:
Definitie: een bedrijf is een entiteit, al dan niet met btw-nummer,
die voor derden buiten de huiselijke sfeer (klanten, relaties, personeelsleden) bestellingen plaatst vanuit een specifiek commercieel
oogmerk. Voor bedrijven is elke bestelling definitief zodra de betaling
geregistreerd is.
Toegang & controle
Elke persoon die zich naar de ingang begeeft van de VIP tent moet in
het bezit zijn van een geldig ticket. Bij aankomst zal het ticket gecontroleerd worden en ontvangt u een toegangsbandje. Daarna ziet de
houder af van iedere schade-eis om welke reden ook tegenover de
organisatie en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie. Zonder bandje zal de toegang tot het event ontzegd worden.
De organisator behoudt zich het recht om de identiteit te verifiëren
bij het betreden van de VIP tent. Onder een geldig legitimatiebewijs
wordt verstaan een geldige identiteitskaart of paspoort. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd. De bewakingswet is hier van
toepassing. Toegang tot het event impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Deze is voorzien op de hiervoor voorziene wet met
als doel het opsporen van wapens of gevaarlijke voorwerpen waarvan
het binnen brengen het goede verloop van het event kan verstoren of
de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan brengen.
Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking
van toegangsrecht.
Huisregels & Verbodsbepalingen
Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement strikt
verboden. Houd er als vip rekening mee dat het evenement kan
worden gefilmd. Alle bezoekers worden verzocht om geen bagage,
(grote) handtassen of (rug)zakken mee te nemen en mee te werken
bij eventuele verzoeken van de security. Het is verboden om de VIP
tent te betreden met eigen flessen, blikjes, alcohol en voorwerpen die
een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren. Misbruik wordt strafrechtelijk vervolgd. Betreding van de VIP tent impliceert instemming
met mogelijke aftasting. Respecteer de eigendommen en de nachtrust
van onze buren. Bij de VIP tent zal een sanitair blok aanwezig zijn. Het
gebruik van de toiletten is gratis.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleringsvoorwaarden VIP voor particulieren:
Definitie: een particulier is eenieder die voor eigen rekening of bij uitbreiding voor rekening van derden binnen de huiselijke sfeer (familie,
vrienden en kennissen) en voor eigen gebruik, al dan niet in het bijzijn van derden, bestellingen plaatst zonder enig commercieel doel.
Binnen de 48 uur na je reservering kan je kosteloos annuleren, voor
zover het evenement nog niet plaats heeft gevonden en de betaling
nog niet werd geregistreerd. Bij annulering binnen de 48 uur na het
plaatsen van je reservering, waarbij de betaling wél al werd uitgevoerd, rekenen wij 15% administratiekost aan op het totale bedrag. In
alle andere gevallen is er geen herroepingsrecht en beschik je als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel 47 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en
consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn
van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op

Veiligheid
Gedurende het event is er security aanwezig.
Portretrecht
In het kader van uw deelname aan de Storms’ Harbour Rally en/of
de nacht van Storms’ Harbour kan u gefilmd en/of gefotografeerd
worden. Elke deelnemer verklaart dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen
openbaarmaking van beeldmateriaal gemaakt tijdens de Storms Rally
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Geschillen
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en
Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.

waarin hij/zij herkenbaar in beeld komt. Elk deelnemer verklaart geen
beroep te doen op zijn/haar portretrecht en verklaart tevens dat hij/
zij geen bezwaar heeft tegen publicatie van de betreffende foto(‘s) in
uitingen van de Rally, zoals het VBC Magazine betreffende de Rally, uw
kerstkaart en de Storms Rally-website.
U kan ten allen tijde bezwaar maken dat uw foto gepubliceerd wordt
op de website van Storms’ Harbour en op uw kerstkaart.

Privacy beleid
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft de BVBA Vlaemynck
Invest de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) na.
Bij uw inschrijving hebt u kennis kunnen nemen van de bestaande
privacyverklaring om uw persoonsgegevens te verwerken.

Contact - organisatie
Storms’ Harbour Classic Rally BVBA Vlaemynck Invest
Sint-Janstraat 185 | 8700 Tielt | rally@stormsharbour.be
BE 0883 085 624
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