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Plaats :     Datum :      
 
Handtekening :       (voorwaarden zie pagina 2 )  

Inschrijvingsformulier – reizen  2020 

 

Naam en voornaam piloot:  

Straat en nummer:  

Postcode:  Gemeente:  

GSM:  E-mailadres:  

 
Geboortedatum :  
Identiteitskaart nummer:  
Geldig tot : 
     

Naam en voornaam Co-piloot:  

Straat en nummer:  

Postcode:  Gemeente:  

GSM:  E-mailadres:  

 
Geboortedatum :  
Identiteitskaart nummer:  
Geldig tot : 
     

 
Schrijven zich in voor volgende rit zoals beschreven in de brochure : 
( ) Bordeaux – Montpellier Gastro-reis              ( ) Corsica 2020                            ( ) Mille Miglia 2020 
 
( ) Koninginnenrit - Tour des Reines  Brugge – Wenen 2020   (  ) Le Mans Classics         (  ) Goodwood 2020 
 

Facturatieadres:   
  

  

 

Vak bestemd voor organisatie 
reis :  
Ontvangst : 
VF NR :  Datum:   
SF NR:  Datum: 
NR EQUIPE :  
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ALGEMENE VOORWAARDEN Classic Tours 
 

1. Alle reizen worden georganiseerd door BVBA ECO ENGINE POWER, 
Monnikenwerve 35 – 8000 Brugge O.N. 0567817907. Classic Tours is de 
commerciële naam. 
BVBA ECO ENGINE POWER voldoet aan en respecteert de wet op de 
reisorganisatie en bemiddeling van 1994, middels een verzekering BA 
Reisondernemingen (LXX058114) en Financieel onvermogen Reisorganisaties 
(LXX058113). Beide polissen zijn afgesloten bij de maatschappij AMLIN, Koning 
Albert II-laan 37, 1030 Brussel. Tel.: 02/894 70 00. 
 

2. De ondertekening van het inschrijvingsformulier wordt beschouwd als deelname. Na 
ontvangst van het voorschot, zoals bepaald door de organisator, is de inschrijving 
definitief. Uiterlijk 8 weken voor aanvang van de reis dient het saldo van de reissom, 
alsook alle saldo’s van bijkomende bestellingen (transport, vliegtickets, ….. ) te zijn 
voldaan op rekening van de organisator.  
 

3. De organisator draagt er zorg voor dat het volledige reisprogramma kan uitgevoerd 
worden zoals beschreven in de reisbrochure. Eventuele wijziging van hotel of 
reisroute zal steeds vooraf worden gecommuniceerd aan de deelnemer. De 
organisator mag  het programma of de aangeboden hotels wijzigen, voor zover deze 
met gelijkwaardig alternatieven worden vervangen. Wijzigingen in het programma of 
hotels geven geen recht tot annulatie van deelname. 
 

4. Wedstrijden binnen het kader van de reizen vallen onder het wedstrijdreglement van 
de BVBA Eco Engine Power.Dit reglement is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar 
 

5. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat  zijn/haar voertuig voldoet aan de wettelijke 
vereisten om op de openbare weg te mogen rijden : verzekering, keuring, 
inschrijving… .  De organisator neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor 
eventuele tekortkomingen door de deelnemer in deze. 
Eveneens dient de deelnemer voor afreis ervoor in te staan dat zijn voertuig in 
voldoende staat is om de volledige reis uit te rijden. Het wordt ten zeerste 
aangeraden een uitgebreide inspectie/onderhoudsbeurt te voorzien voor vertrek !  
 

6. De technische assistentie tijdens de reis is beperkt tot het terug op weg helpen van 
het voertuig bij normale pech. Pech te wijten aan slechte staat van het voertuig, 
verkeerd gebruik of roekeloos rijgedrag zijn niet onderworpen aan de technische 
assistentie. 
 

7. Bij annulatie door de deelnemer blijven volgende bedragen verschuldigd: 
tot 120 dagen voor vertrek : 40 % 
tot 60 dagen voor vertrek : 75% 
minder dan 60 dagen voor vertrek: volledig bedrag. 
Wij raden de deelnemers aan een reis- en annulatieverzekering te nemen. 
Bij annulatie door de organisator wordt het volledige bedrag teruggestort. 
 

8. Eventuele geschillen worden in eerste instantie in der minne geregeld. Bij 
rechtspleging, zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.  
 
 
: 


