Handboek & Reglement Kauwgombalcup
Laatste update 2 december 2021
Artikel 1 Algemene informatie
1. Door inschrijving voor een rally gaan deelnemers akkoord met de voorwaarden van het
handboek & reglement van de Kauwgombalcup.
2. Logo’s, teksten en andere ontwerpen die gemaakt zijn door of voor de Kauwgombalcup
kunnen nooit door andere partijen voor eigen doeleinden worden gebruikt. Het delen van
advertenties voor de Kauwgombalcup is wel toegestaan, mits het niet wordt aangepast.
3. Op alle producten gemaakt door de Kauwgombalcup zit copyright dus kan in geen enkel
geval worden gebruikt voor eigen doeleinden en kan niet worden verveelvoudigd, door
middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere
wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie van de
Kauwgombalcup.
Artikel 2 Deelnemen
1. De bestuurder moet over een geldig rijbewijs beschikken.
2. Alle deelnemers dienen te beschikken over een geldig ID of paspoort.
3. Het team moet bij de start compleet zijn.
4. Het team bestaat uit minimaal twee personen (driver en navigator) en maximaal uit 5
personen.
5. Het is niet toegestaan om tijdens de rally te wisselen van deelnemers.
6. De volwassen deelnemers nemen het handboek door met de overige deelnemers van hun
team.
7. Voor deelname geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
8. Deelnemen aan de Kauwgombalcup kan alleen met een auto die op de dag van de start
15 jaar of ouder is.
9. Het is verplicht om minimaal WA verzekerd te zijn.
10. Het is niet toegestaan verkeersregels te overtreden in het land waar de route doorheen
gaat.
11. Het gebruik van alcohol en drugs in de auto en tijdens het besturen ervan is ten
strengste verboden. Dit geldt ook voor de andere leden van het team. Hierop kan tijdens het
evenement worden gecontroleerd.
12. Het is niet toegestaan om hinderlijk weggedrag en respectloos gedrag te uiten aan
mede- deelnemers, andere weggebruikers of toeschouwers.
13. Het is verstandig om een pechhulp verzekering af te sluiten.
14. Aan een rally kan alleen worden deelgenomen met een door de R.D.W. en APK
goedgekeurde auto met een geldig kentekenbewijs.
15. De auto moet aan de geldende eisen en wetten voldoen van het land waarin de route
doorheen gaat.
16. Auto’s met buitenlands kenteken zijn toegestaan mits ze voldoen aan de geldende eisen
van het land van herkomst.
17. Je bent vrij om de auto te bestickeren, versieren of te laten sponsoren. Zolang het maar
geen provocerende, racistische teksten of afbeeldingen zijn.

18. Bij een ongeval of calamiteit is het verplicht om direct de organisatie op de hoogte te
stellen.
19. Bij een ernstig ongeval is het verboden om dit te delen op social-media. Denk aan de
familie en vrienden van de betrokkenen.
20. Als de organisatie van mening is dat de auto niet voldoet aan bovenstaande
voorwaarden kan besloten worden om het startbewijs in te trekken.
21. Over de uitspraak van de jury valt niet te discussiëren. Bij onenigheid kan contact
gezocht worden met de organisatie.
22. Het niet naleven van de regels kan diskwalificatie tot gevolg hebben, het
inschrijfgeld wordt niet teruggestort.
23. Niet nakomen van de voorwaarden kan direct uitsluiting van deelname tot gevolg
hebben.
Artikel 3 De inschrijving
1. Aanmelden voor een rally kan alleen op kauwgombalcup.nl.
2. Bij inschrijving ga je akkoord met het handboek & reglement van de Kauwgombalcup.
3. Alle gegevens van alle teamleden dienen bij de start compleet te zijn.
4. Na toewijzing van deelname en betaling van het inschrijfgeld ontvang je een startbewijs.
5. Het inschrijfgeld is per rally verschillend. Kijk op de website voor de actuele prijzen.
6. Als het inschrijfgeld niet tijdig is ontvangen vervalt de inschrijving.
7. Het startbewijs kan niet worden overgedragen of doorverkocht.
8. De organisatie behoudt zich het recht om startbewijzen in te trekken voor het niet
nakomen van de voorwaarden met diskwalificatie tot gevolg.
9. Indien er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare startnummers zal er bij eventuele
uitvallende teams geloot worden uit de wachtlijst.
Artikel 4 Aansprakelijkheid
1. De organisatie is nooit verantwoordelijk voor ongevallen, verkeersovertredingen of
calamiteiten die door de deelnemers worden veroorzaakt.
2. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor ongevallen, calamiteiten en het overtreden
van verkeersregels in Nederland en buitenland.
3. De organisatie heeft voor het evenement geen verzekering afgesloten waar een beroep
op kan worden gedaan.
4. Door het akkoord gaan met de voorwaarden geef je toestemming aan de organisatie om
de gemaakte foto’s en video’s, waar jij of je teamleden op kunnen staan, te gebruiken voor
promotiedoeleinden.
5. We raden aan om een ongevallen en/of reisverzekering af te sluiten. De organisatie is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de oorzaken of gevolgen van een ongeval,
calamiteiten en/ of pech onderweg.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
1. Wanneer de betaling niet tijdig is ontvangen vervalt de inschrijving.
2. Bij annulering nadat het inschrijfgeld al is voldaan vindt er geen restitutie plaats. Behalve
als hiervoor een goede reden is. De organisatie behoudt het recht om hierover te beslissen.
3. Wanneer de organisatie genoodzaakt is om een rally te annuleren worden de deelnemers
hier tijdig over geïnformeerd. De rally zal dan verplaatst worden naar een nieuwe datum.
4. Als de rally door overmacht niet mogelijk is; denk hierbij aan (natuur)rampen, stakingen,
epidemieën, oorlogen etc. dan behoudt de organisatie zich het recht om de editie te
verplaatsen naar het volgende jaar. Er vindt in GEEN geval restitutie plaats. Betaalde
deelnames worden verplaatst naar het volgende jaar. De organisatie doet zijn uiterste best
dit vroegtijdig te communiceren.

