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ALGEMENE	  VOORWAARDEN	  VOOR	  REGISTRATIE	  EN	  DEELNAME	  AAN	  DE	  DUNKIRK2DOVER	  

("Algemene	  Voorwaarden")	  
	  
1.	  Evenement	  en	  Organisatie:	  de	  deelnemer	  ("Deelnemer”)	  schrijft	  hierbij	  voor	  de	  STOL	  (“Short	  
Take-‐Off	  and	  Landing”	  Wedstrijd	  in	  Knokke-‐Heist,	  België,	  met	  landing	  op	  het	  strand	  van	  14-‐17	  juni	  
2018	  in	  (het	  “Evenement”).	  Het	  Evenement	  wordt	  door	  Prepare2go	  bvba,	  Krommeweg	  31A,	  1640	  
St-‐Genesius-‐Rode,	  ondernemingsnr.	  807010207	  (de	  "Organisator")	  georganiseerd.	  
2.	  Registratieprijs	  ("Registratieprijs"):	  De	  Registratieprijs	  bedraagt	  400	  EUR	  +	  BTW	  (aan	  21%	  voor	  
België	  indien	  van	  toepassing)	  voor	  één	  (1)	  landing	  op	  het	  strand,	  hetzij	  op	  donderdag,	  hetzij	  op	  
vrijdag	  (met	  bijkomende	  landing(en)	  op	  zaterdag	  en	  zondag	  in	  geval	  van	  succesvolle	  kwalificatie).	  Is	  
begrepen	  in	  de	  Registratieprijs:	  	  

a.   Douane-‐	  en	  immigratiediensten	  (voor	  niet-‐Schengen	  aankomsten)	  
b.   Parking	  op	  het	  strand	  gedurende	  het	  Evenement,	  evenals	  ‘s	  nachts	  	  
c.   Toegang	  tot	  de	  «	  Pilots’	  Club	  »	  voor	  2	  personen	  voor	  de	  duur	  van	  het	  Evenement	  

met	  toegang	  tot	  de	  activiteiten	  aldaar	  	  
d.   Cocktail	  voor	  de	  prijsuitreiking	  op	  zondagnamiddag	  
e.   Een	  exclusieve	  prijs	  en	  terugbetaling	  van	  de	  Registratieprijs	  voor	  de	  winnaars	  van	  

elke	  categorie	  

3.	  Geldigheid	  van	  registratie:	  De	  geldigheid	  van	  de	  registratie	  en	  deelname	  is	  onderworpen	  aan:	  
a.	  de	  voorafgaande	  kennisname	  en	  aanvaarding	  van	  de	  Algemene	  Voorwaarden	  door	  de	  
Deelnemer	  
b.	  de	  aanvaarding	  van	  de	  registratie	  door	  de	  Organisator	  die	  een	  weigering	  of	  niet-‐selectie	  
niet	  hoeft	  te	  rechtvaardigen	  
c.	  de	  volledige	  vooruitbetaling	  van	  de	  Registratieprijs	  
d.	  de	  conformiteit	  van	  de	  vliegtuigen	  met	  de	  van	  kracht	  zijn	  de	  wetten	  &	  reglementen	  

4.	  Aanvaarding	  van	  de	  Algemene	  Voorwaarden:	  Aanvaarding	  van	  de	  Algemene	  Voorwaarden	  
gebeurt	  eenvoudigweg	  door	  registratie	  en/of	  betaling	  van	  de	  Registratieprijs.	  Het	  luchtruim	  rond	  en	  
tijdens	  het	  Evenement	  zal	  een	  “Temporary	  Restricted	  Area”	  (TRA)	  zijn	  en	  zal	  onder	  een	  eigen	  
radiofrequentie	  opereren.	  Elke	  bewuste	  vlieghandeling	  met	  als	  doel	  de	  deelname	  en/of	  interactie	  
met	  het	  Evenement	  impliceert	  de	  automatische	  en	  stilzwijgende	  kennisname	  en	  aanvaarding	  van	  
deze	  Algemene	  Voorwaarden.	  
5.	  Disclaimer	  of	  annulering	  door	  Deelnemer:	  Bij	  intrekking	  of	  annulering	  van	  de	  deelname,	  om	  
welke	  reden	  dan	  ook,	  wordt	  de	  Registratieprijs	  niet	  terugbetaald.	  Het	  gestorte	  bedrag	  komt	  de	  
Organisator	  ten	  titel	  van	  forfaitaire	  schadevergoeding	  toe.	  De	  Organisator	  kan	  evenwel,	  naar	  eigen	  
goeddunken,	  toestaan	  dat	  de	  Deelnemer	  zijn/haar	  registratie	  aan	  een	  nieuw	  vervangingsteam	  
overdraagt,	  dat	  hij	  of	  zij	  voorstelt.	  
6.	  Annulering	  door	  de	  Organisator:	  De	  Organisator	  heeft	  het	  recht	  om	  het	  Evenement	  om	  redenen	  
van	  overmacht,	  onvoorziene	  omstandigheden	  of	  omstandigheden	  buiten	  zijn	  wil	  éénzijdig	  te	  
annuleren.	  Worden	  onder	  andere	  als	  dergelijke	  omstandigheden	  aanzien:	  de	  weersomstandigheden,	  
de	  maatregelen	  van	  enige	  overheid,	  belemmeringen	  door	  derden,	  onvoorziene	  technische	  
complicaties…	  en	  dit	  zonder	  terugbetalings-‐	  of	  compensatierecht.	  
7.	  Uitsluiting:	  de	  Organisator	  heeft	  het	  recht	  om	  een	  Deelnemer	  onmiddellijk	  en	  zonder	  verhaal	  uit	  
te	  sluiten	  indien	  diens	  betaling	  niet	  (volledig)	  heeft	  plaatsgevonden,	  indien	  het	  vliegtuig	  niet	  voldoet	  
aan	  de	  Algemene	  Voorwaarden	  van	  het	  Evenement,	  indien	  de	  vereiste	  documenten	  niet	  in	  orde	  zijn,	  
indien	  diens	  gedrag,	  het	  besturen	  of	  het	  vliegen	  als	  illegaal,	  roekeloos,	  gevaarlijk	  of	  respectloos	  
wordt	  beschouwd,	  en	  dit	  zonder	  recht	  op	  terugbetaling	  of	  vergoeding.	  
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8.	  Verklaring	  van	  bevoegdheid/	  gezondheid:	  de	  Deelnemer	  bevestigt	  niet	  aan	  enige	  medische	  
aandoening	  te	  lijden	  die	  een	  invloed	  op	  zijn	  vermogen	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  dit	  Evenement	  zou	  
kunnen	  hebben	  en/of	  die	  andere	  mensen	  die	  deelnemen	  aan	  dit	  Evenement	  zou	  kunnen	  schaden.	  
9.	  Risico's,	  afstand	  van	  vordering	  en	  sterkmaking:	  De	  Deelnemer	  erkent	  en	  aanvaardt	  alle	  risico's	  in	  
verband	  met	  het	  Evenement	  en	  verklaart	  geheel	  op	  eigen	  risico	  aan	  het	  Evenement	  deel	  te	  nemen,	  
hierbij	  afziend	  van	  elke	  vordering	  voor	  zichzelf,	  zijn	  rechtsopvolgers,	  erfgenamen	  en	  verzekeraars,	  
voor	  elke	  schade,	  hetzij	  materieel	  (fysische	  of	  materiële	  goederen),	  hetzij	  moreel.	  Hij	  verklaart	  
derhalve	  van	  alle	  aansprakelijkheid	  voorvloeiende	  uit	  zijn	  deelname,	  met	  uitzondering	  van	  grove	  
fout	  of	  opzet,	  te	  ontslaan:	  a)	  De	  Organisator	  van	  het	  Evenement,	  zijn	  agenten,	  werknemers,	  
contractanten,	  adviseurs,	  vertegenwoordigers,	  assistenten,	  mandatarissen	  of	  vrijwilligers	  b)	  Alle	  
bedrijven	  of	  organisaties	  die	  verband	  houden	  met	  de	  Evenement.	  c)	  De	  eigenaars,	  concessiehouders	  
of	  exploitanten	  van	  vliegvelden,	  stranden,	  dijken,	  land,	  vestigingen	  of	  enige	  andere	  site	  gebruikt	  
voor	  het	  Evenement	  d)	  Elke	  andere	  deelnemer	  of	  persoon	  die	  aanwezig	  is	  op	  het	  Evenement	  
(passagiers,	  gasten,	  toeschouwers,	  wetshandhavingsdiensten,	  hulpdiensten,	  ...).	  Hij	  maakt	  zich	  sterk	  
de	  Organisator	  tegen	  elke	  vordering	  door	  derden	  in	  verband	  met	  het	  contract	  dat	  hen	  verbindt	  te	  
vrijwaren	  en	  hem	  desgevallend	  te	  vergoeden.	  In	  geval	  de	  aansprakelijkheid	  van	  de	  Organisator	  
niettemin	  in	  het	  gedrang	  zou	  komen,	  wordt	  deze	  beperkt	  tot	  een	  maximumbedrag	  gelijk	  aan	  de	  
Registratievergoeding	  die	  de	  Deelnemer	  betaalde.	  
10.	  Toepasselijke	  wetten	  en	  voorschriften:	  De	  Deelnemer:	  a)	  Verplicht	  zich	  ertoe	  over	  alle	  geschikte	  
en	  geldige	  wettelijke	  documenten	  te	  beschikken	  om	  met	  het	  geregistreerde	  vliegtuig	  op	  het	  tijdstip	  
en	  voor	  de	  duur	  van	  de	  deelname	  aan	  het	  Evenement	  te	  vliegen.	  b)	  zorgt	  ervoor	  dat	  het	  
geregistreerde	  vliegtuig	  alle	  wettelijk	  vereiste	  en	  geldige	  documenten	  heeft	  om	  aan	  het	  Evenement	  
deel	  te	  nemen	  en	  voldoet,	  op	  het	  moment	  van	  deelname,	  aan	  alle	  toepasselijke	  wettelijke	  
voorschriften	  (verzekering,	  controles,	  brandblusser,	  driehoek,	  kit	  d	  noodsituatie,	  reddingvest	  ...).	  c)	  
verplicht	  zich	  door	  zijn	  inschrijving	  en	  deelname	  alle	  geldende	  wettelijke	  voorschriften	  te	  
respecteren.	  
11.	  Briefings	  en	  instructies:	  De	  Deelnemer	  verbindt	  zich	  ertoe	  de	  richtlijnen	  en	  instructies	  van	  de	  
Organisator,	  zijn	  aangestelden,	  agenten,	  mandatarissen	  of	  vrijwilligers	  te	  allen	  tijde	  tijdens	  het	  
Evenement	  nauwgezet	  te	  volgen.	  
12.	  Aansprakelijkheid	  veroorzaakte	  schade:	  De	  Deelnemer	  erkent	  aansprakelijk	  te	  zijn	  voor	  enige	  
schade	  die	  hij	  ten	  gevolge	  van	  zijn	  deelname	  aan	  het	  Evenement	  zou	  veroorzaken	  en	  gaat	  akkoord	  
dergelijke	  schade	  te	  herstellen	  en	  aldus	  gemaakte	  kosten	  te	  vergoeden.	  
13.	  Bewaarder	  van	  de	  zaak	  en	  afstand	  van	  aansprakelijkheid	  van	  de	  Organisator:	  de	  Deelnemer	  
erkent	  dat	  hij	  volledig	  aansprakelijk	  blijft	  voor	  zijn	  eigendom	  of	  voor	  enige	  zaak	  onder	  zijn	  hoede	  en	  
dat	  de	  Organisator,	  zijn	  aangestelden,	  werknemers,	  agenten,	  consultants,	  vrijwilligers	  en	  partners	  
geen	  enkele	  aansprakelijkheid	  aanvaarden	  voor	  verlies,	  diefstal	  of	  schade	  aan	  vliegtuigen,	  wagens	  
of	  andere	  zaken	  die	  naar	  het	  Evenement	  zijn	  gebracht	  of	  onder	  zijn	  hoede	  waren.	  	  
14.	  Recht	  op	  de	  afbeelding:	  Verklaart	  het	  promotioneel	  gebruik	  van	  afbeeldingen	  en	  opnames	  die	  
de	  Organisator,	  zijn	  aangestelden,	  agenten,	  vrijwilligers	  of	  anderen	  in	  het	  kader	  van	  het	  Evenement	  
van	  de	  Deelnemer	  zelf	  of	  zijn	  vliegtuig	  zou	  maken,	  te	  aanvaarden.	  	  
15.Publiciteit:	  Geen	  enkele	  andere	  publiciteit,	  anders	  dan	  de	  hierna	  vermelde	  en	  ongeacht	  de	  
grootte,	  mogen	  op	  het	  deelnemende	  vliegtuig	  gedurende	  het	  Evenement	  aangebracht	  zijn.	  Enkel	  de	  
door	  de	  Organisator	  voorziene	  en	  verstrekte	  materialen	  worden	  verplichtend	  en	  gedurende	  de	  
gehele	  duur	  van	  het	  Evenement	  aangebracht.	  Dit	  zijn:	  	  

a.	  de	  genummerde	  stickers	  voor	  de	  romp	  van	  het	  vliegtuig	  
b.	  andere	  stickers	  

De	  Deelnemer	  verbindt	  er	  zich	  toe	  om	  stickers	  en	  andere	  promotionele	  materialen	  op	  het	  einde	  van	  
het	  Evenement	  te	  verwijderen.	  De	  Organisator	  zal	  onder	  geen	  enkel	  beding	  aansprakelijk	  zijn	  voor	  
mogelijke	  schade	  veroorzaakt	  door	  de	  stickers	  of	  andere	  promotionele	  materialen.	  
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16.	  Privacy:	  In	  overeenstemming	  met	  de	  bepalingen	  van	  de	  wet	  op	  de	  bescherming	  van	  de	  privacy,	  
heeft	  de	  Deelnemer	  altijd	  het	  recht	  om	  zijn	  persoonlijke	  gegevens	  te	  raadplegen	  en,	  indien	  nodig,	  
aan	  te	  passen.	  	  
17.	  Uitsluiting	  van	  andere	  bepalingen	  en	  voorwaarden	  en	  de	  autonomie	  van	  de	  bepalingen:	  Enkel	  
onderhavige	  Algemene	  Voorwaarden	  zijn	  geldig	  en	  van	  toepassing,	  met	  uitsluiting	  van	  alle	  andere	  
algemene	  voorwaarden.	  Een	  eventuele	  ongeldigheid	  van	  een	  of	  meerdere	  bepalingen	  zal	  geen	  
invloed	  op	  de	  geldigheid	  van	  de	  andere	  bepalingen	  hebben.	  De	  ongeldige	  bepaling	  wordt	  dan	  
vervangen	  door	  een	  nieuwe	  bepaling	  die	  de	  originele	  doelstellingen	  van	  de	  ongeldige	  bepaling	  zo	  
nauw	  mogelijk	  zal	  weergeven.	  
18.	  Vertaling:	  In	  geval	  van	  conflict	  of	  ambiguïteit	  van	  deze	  Nederlandstalige	  tekst	  met	  andere	  
vertaalde	  versies	  van	  de	  tekst,	  heeft	  de	  Nederlandstalige	  versie	  de	  overhand.	  
19.	  Wetgeving	  en	  jurisdictie:	  deze	  Algemene	  Voorwaarden	  worden	  beheerst	  door	  het	  Belgische	  
recht.	  Alleen	  de	  hoven	  en	  rechtbanken	  van	  Brussel	  zijn	  bevoegd	  om	  van	  een	  geschil	  betreffende	  hun	  
toepassing	  en	  interpretatie	  te	  kennen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  


