Deelnamevoorwaarden voor JDCH ritten, reizen
en andere evenementen
1. De door de Jaguar Daimler Holland Club (JDCH) aangeboden ritten, reizen en evenementen
(verder in zijn totaliteit aangeduid als “evenementen”) zijn toeristische evenementen en
hebben niet het karakter van een snelheidsrit of een rally met wedstrijdelementen
2. Door de JDCH aangeboden evenementen kunnen in eigen beheer uitgevoerd worden of
worden uitbesteed aan derden. Ook kan sprake zijn van gezamenlijk met derden
georganiseerde evenementen
3. Onder het begrip “organisatie” wordt verstaan de organiserende JDCH clubleden of de door
de betrokken derden benoemde personen belast met het organiseren en/of begeleiden van
het evenement
4. De deelnemer verklaart dat de technische staat van de auto waarmee aan het evenement
wordt deelgenomen voldoet aan de voor het voertuig geldende wettelijke eisen zodat op een
veilige wijze aan het verkeer kan worden deelgenomen
5. Indien de organisatie zorg draagt voor technische ondersteuning gedurende het evenement
wordt verwacht dat de deelnemende auto in een zodanige staat van onderhoud verkeert, dat
het beroep op technische bijstand onderweg tot een minimum beperkt blijft. Indien mocht
blijken dat de deelnemende auto niet aan deze vereisten voldoet, behoudt de organisatie
zich het recht voor verdere deelname of technische bijstand te weigeren. Voorts zullen de
reële reparatiekosten in rekening worden gebracht. Kosten voor vervangende onderdelen
dienen in alle gevallen direct door de deelnemer betaald te worden
6. De organisatie kan voorafgaand aan het evenement een verplichte keuring organiseren,
waarna de deelnemer geacht wordt eventuele geconstateerde mankementen en gebreken
voor aanvang van het evenement te (laten) repareren
7. De bestuurder(s) van de deelnemende auto dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs
en de deelnemende auto dient minimaal verzekerd te zijn tegen de risico’s van wettelijke
aansprakelijkheid
8. De deelnemer(s) dienen naast de gebruikelijke autoverzekeringen zelf zorg te dragen voor
aanvullende verzekeringen tegen annuleringskosten, ziektekosten, gevolgen van ongevallen,
pechhulp, repatriëring van voertuig en inzittenden en vervangend vervoer (*)
9. Tijdens evenementen georganiseerd door of in samenwerking met de JDCH, zijn alle
wettelijke (verkeers-)regels en voorschriften onverkort van toepassing. In het onverhoopte
geval dat een aanwijzing of opdracht in een (route)beschrijving en/of gegeven door de
organisatoren strijdig is met wettelijke (verkeers-)regels of met aanwijzingen van bevoegde
functionarissen, dient die aanwijzing of opdracht te worden genegeerd
10. Deelname aan het evenement geschiedt op eigen risico. Schade aan het eigen voertuig,
bestuurder(s), deelnemer(s) en/of derden komt voor eigen rekening c.q. voor rekening van
de verzekeringsmaatschappij(en) van deelnemer(s). De deelnemer(s) vrijwaren de JDCH en
de betrokken toeleverancier(s) van claims door derden ingeval van schade of ongevallen
(mede) veroorzaakt door de deelnemer(s)
11. De deelnemer(s) zijn verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van volledige en correcte
informatie ten behoeve van het evenement. De JDCH zal verstrekte persoonlijke gegevens
zorgvuldig behandelen overeenkomstig de Privacyverklaring van de Jaguar Daimler Club
Holland (zie website JDCH)
12. Tijdens het evenement worden opnames gemaakt (zoals foto’s, video’s) die gepubliceerd
kunnen worden op de JDCH website, in de Gazette of op Social Media zoals de JDCH
Facebook en Instagram pagina’s. Deelnemers kunnen tijdelijk worden opgenomen in een
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groeps-app, bedoeld voor het informeren van deelnemers over zaken m.b.t. het evenement.
Tevens kan een lijst met namen van deelnemers, telefoonnummers en type auto’s worden
verstrekt aan de deelnemers en/of opgenomen in het betreffende routeboek. Bij publicatie
van routeboeken – zoals via het JDCH Routelab – worden de namen en gegevens van de
deelnemers verwijderd.
Indien een deelnemer tegen het bovenstaande bezwaar heeft, dient hij/zij dit voor aanvang
van het evenement aan de organisatie bekend te maken
De JDCH zal betrokken toeleveranciers verplichten geen opnames en/of persoonlijke
gegevens te publiceren of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de JDCH
De door de JDCH in de aankondigingen en op de inschrijvingsformulieren genoemde prijzen
zijn onder voorbehoud van mogelijke tussentijdse prijsverhogingen door betrokken hotels,
restaurants, transportbedrijven en aanbieders van excursies. De JDCH zal zich inspannen om
prijsafwijkingen tot een minimum te beperken
De JDCH houdt zich het recht voor om een gepland evenement af te zeggen, bijvoorbeeld bij
onvoldoende deelname of in het geval externe omstandigheden een te groot risico met zich
meebrengen. Bij afzegging voor de aanvang van het evenement worden de reeds betaalde
deelnamekosten zoveel mogelijk terugbetaald. Eventuele niet terugvorderbare
vooruitbetalingen worden op deze terugbetaling in mindering gebracht. Bij afbreken van een
reeds aangevangen evenement worden de betaalde deelnamekosten naar rato terugbetaald
met aftrek van niet terugvorderbare vooruitbetalingen. De JDCH zal zich inspannen om het
financiële afbreukrisico zo klein mogelijk te houden
In het geval een deelnemer zich na inschrijving om wat voor reden dan ook terugtrekt wordt
de evenement prijs c.q. de reissom niet terugbetaald en is de deelnemer alsnog verplicht het
eventuele nog openstaande deel van de reissom aan de JDCH te betalen. Zie ook het
dringende advies in punt 8 om een passende annuleringsverzekering af te sluiten. In
voorkomende gevallen zal de JDCH zich inspannen om een vervangende deelnemer te vinden
Deelname aan door JDCH georganiseerde evenementen is persoonlijk en kan niet worden
overgedragen aan een andere persoon zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de organisatie
Wanneer naar het oordeel van de organisatie een deelnemer zich niet houdt aan een of
meerdere van de bovengenoemde regels/voorwaarden kan de organisatie besluiten de
betreffende deelnemer of deelnemend equipe (verdere) deelname aan het evenement te
weigeren zonder terugbetaling van de deelnamekosten
Door inschrijving voor het betreffende evenement verklaren de deelnemers, bestuurder,
bijrijder en eventuele passagiers bovengenoemde voorwaarden te hebben aanvaard.

(*) Wellicht ten overvloede maken wij u erop attent dat u via het lidmaatschap van bijv. ANWB of
KNAC niet automatisch verzekerd bent. U dient hiervoor aparte verzekering(en) af te sluiten bij een
van deze organisaties of bij een andere aanbieder van auto- en/of reisverzekeringen. Het verdient
aanbeveling om voor aanvang van het evenement de polisvoorwaarden zorgvuldig na te lezen.
De tekst van deze Deelnamevoorwaarden is voor het laatst aangepast op 1 september 2021.
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