Algemene Voorwaarden Navigate North
Op het evenement Navigate North zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Met inschrijving voor bovengenoemd evenement verklaart de inschrijver kennis te
hebben genomen van de inhoud van deze voorwaarden en met deze voorwaarden
akkoord te gaan.
Artikel 1. Aanmelding voor Navigate North dient te geschieden middels het online
inschrijf formulier of het inschrijfdocument dat ondertekend per post aan de
organisatie geretourneerd dient te worden.
Artikel 2. Het inschrijfgeld bedraagt € 3.350,- (exclusief BTW) per team op basis van
een tweepersoonskamer. Voor een eenpersoonskamer zal een nader te bepalen
toeslag moeten worden betaald. Toewijzing van eenpersoonskamers geschiedt op
basis van beschikbaarheid en kan niet worden gegarandeerd. Bij aanmelding vóór 1
oktober 2015 dient een aanbetaling van het inschrijfgeld van € 1.000,- binnen 8
dagen na factuurdatum te worden voldaan. Een aanmelding wordt als voorlopige
inschrijving geaccepteerd na ontvangst van de aanbetaling. Het resterende deel van
het inschrijfgeld dient uiterlijk vóór 1 oktober 2015 betaald te zijn. Bij inschrijving na 1
oktober 2015 dienen de kosten voor deelname in één keer na ontvangst van de door
de organisatie gestuurde factuur te worden voldaan. Na ontvangst van het volledige
inschrijfgeld wordt de inschrijving definitief geaccepteerd. Bij niet of niet tijdige
betaling wordt de inschrijving afgewezen, het tot dan betaalde inschrijfgeld
wordt niet terugbetaald. Tevens behoudt de organisatie zich het recht voor om de
door haar eventueel geleden c.q. te lijden als gevolg van de niet (tijdige) betaling op
de inschrijver te verhalen.
Artikel 3. Naast de in artikel 2 bedoelde situatie heeft de organisatie het recht een
aanmelding zonder opgaaf van redenen schriftelijk af te wijzen. In dit geval vindt
terugbetaling van het inschrijfgeld plaats binnen 14 dagen na dagtekening van de
schriftelijke afwijzing door de organisatie. Dit geldt tevens indien een team zich
inschrijft op het moment dat het maximum aantal deelnemers is bereikt.
Artikel 4. Gedurende veertien kalenderdagen heeft een deelnemer de mogelijkheid
de inschrijving zonder een opgave van reden te annuleren. Indien een deelnemer de
inschrijving later dan veertien kalenderdagen na inschrijving wenst te annuleren,
wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd c.q. blijft de verplichting tot het aanbetalen van
€1.000,- inschrijfgeld. Indien een team inschrijft na 1 oktober 2015 en deze
inschrijving later dan veertien kalenderdagen na inschrijving annuleert, wordt geen
inschrijfgeld gerestitueerd c.q. blijft de verplichting tot het betalen van het volledige
inschrijfgeld. In overleg met en slechts na goedkeuring van de organisatie kan een
inschrijving worden overgedragen. Het ingeschreven team blijft tot aan een
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definitieve vervanging aansprakelijk voor het volledig inschrijfgeld. Bij vervanging
vindt creditering van de factuur en restitutie van het reeds betaalde inschrijfgeld
plaats nadat het vervangende team volledig aan de betalingsverplichting heeft
voldaan.
Artikel 5. Er wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd indien:
1) een team niet kan starten of gedurende het evenement uitvalt om welke reden
dan ook;
2) een team vanwege diskwalificatie of om elke reden dan ook het evenement
vroegtijdig moet afbreken of;
3) het evenement Navigate North door onvoorziene omstandigheden, waaronder
maar niet uitsluitend begrepen weersomstandigheden, moet worden ingekort
of gestaakt.
Indien zich één van bovengenoemde situaties voordoet is de organisatie niet
aansprakelijk voor schade, bestaande uit gemaakte kosten in welke vorm dan ook,
dan wel overige schade die de deelnemer c.q. het team in verband met het niet
starten, uitval, diskwalificatie, het voortijdig afbreken of door onvoorziene
omstandigheden mocht lijden.
Artikel 6. De organisatie behoudt zich het recht voor om in het geval van
onvoldoende inschrijvingen het evenement op uiterlijk 1 oktober 2015 te annuleren.
In dit geval ontvangen alle reeds ingeschreven teams een creditnota voor hun
betalingsverplichtingen en worden reeds betaalde inschrijfgelden gerestitueerd. De
organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de door
deelnemende teams reeds gemaakte overige kosten.
Artikel 7. Een team bestaat uit twee personen met een minimale leeftijd van 23 jaar.
Een team mag tijdens het evenement niet worden gewijzigd en de definitieve
samenstelling van het team moet uiterlijk 24 uur voor de start aan de organisatie
worden gecommuniceerd. Beide leden van het team moeten in het bezit zijn van een
geldig rijbewijs en een geldig paspoort. Elke deelnemer wordt geacht een deugdelijke
reisverzekering te hebben afgesloten en zichzelf, alsmede het voertuig, minimaal WA
verzekerd te hebben. De organisatie kan van de deelnemers verlangen dat zij voor
aanvang en gedurende de rit bewijs overleggen waaruit één en ander blijkt. Indien de
deelnemer hiertoe niet in staat is kan deze worden gediskwalificeerd of van
deelname worden uitgesloten. In dit geval vindt geen restitutie van inschrijfgeld en/of
overige gemaakte kosten plaats. In het geval van ziekte van één van de teamleden
gedurende de route zal in overleg met de organisatie gekeken worden naar een
veilige oplossing. In dit geval kan de organisatie in overleg met het team besluiten
dat de auto met een vervangend teamlid of lid van de organisatie buiten mededinging
verder aan het evenement deelneemt.
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Artikel 8. Nadat een team heeft voldaan aan de aanbetalingsverplichting kan het de
eigen teampagina op de site gebruiken ter promotie van hun deelname en voor
sponsoractiviteiten. Binnen een week na bevestiging van de voorlopige inschrijving
door de organisatie wordt het team verondersteld geacht om de teampagina met
minimaal de volgende gegevens (aan) te vullen:
-

naam van het team;
naam rijder 1 en 2;
woonplaats rijder 1 en 2;
foto van rijder 1 en 2;
merk en type van de deelnemende auto;
foto van de deelnemende auto.

Het team verplicht zich om vóór vertrek de bovenstaande gegevens up-to-date op de
teampagina van Navigate North te hebben vermeld.
Artikel 9. De route leidt voor het grootste deel door Scandinavië. De wijze van
navigeren en het wedstrijdreglement worden bekend gemaakt tijdens de “Navigate
North belevingdag”. De deelnemers worden geacht aan deze instructiedag(en) deel
te nemen. De kosten hiervan zijn niet in het inschrijfgeld inbegrepen.
Artikel 10. De deelnemers dienen zich gedurende het evenement en over het
volledige traject strikt te houden aan de lokaal geldende verkeersregels en zijn
daarvoor zelf verantwoordelijk. Door de organisatie zal met name streng op de
naleving van de toegestane maximum snelheid worden toegezien om de veiligheid
van de deelnemers en overige weggebruikers te waarborgen. Bij constatering van
één of meer verkeersovertredingen, met uitzondering van parkeerovertredingen,
volgen strafpunten volgens een vooraf vastgesteld strafpunten systeem (zie hiervoor
het wedstrijdreglement).Tevens is het de organisatie toegestaan om deelnemers in
geval van snelheidsovertredingen te diskwalificeren voor de desbetreffende etappe
of het algemeen klassement. De organisatie is gerechtigd teams uit te sluiten van
verdere deelname aan het evenement of andere maatregelen te treffen. In geen van
de voornoemde gevallen kan het team c.q. het team aanspraak maken op restitutie
van het inschrijfgeld en/of overige gemaakte kosten.
Artikel 11. Ieder team volgt een zelf uit te stippelen route naar coördinaten die men
gedurende Navigate North ontvangt van de organisatie. De coördinaten worden
gegeven via een vooraf bepaald systeem. Als reistijd van een etappe geldt de totaal
verstreken tijd van start tot finish, echter met bijtelling van de opgelopen straftijd. Om
voor het klassement mee te kunnen blijven doen moet elk way-point van elke etappe
worden bereikt. De punten die een team kan winnen of verliezen bij het uitvoeren van
door de organisatie opgedragen klassementsproeven wordt bij de eindstand
afgetrokken c.q. opgeteld. Zie hiervoor ook het wedstrijdreglement.
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Artikel 12. Voor rekening van de organisatie komen de kosten voor
hotelovernachtingen (inclusief ontbijt en diner) alsmede de kosten van alle door de
organisatie gedurende de week georganiseerde activiteiten. Voor rekening van de
deelnemers zijn alle kosten van persoonlijke aard zoals consumpties, eigen
maaltijden onderweg, etc. alsmede alle kosten van tolwegen, veerboten, brandstof
en smeermiddelen, visum, etc. ook indien die door de organisatie zijn
voorgeschreven of de route ze noodzakelijk maakt.
Artikel 13. Voor het gehele evenement mag slechts één en dezelfde auto gebruikt
worden, tenzij de organisatie schriftelijk instemt met de inzet van een vervangende
auto. Eventuele reparatie van het voertuig is toegestaan. De auto waarmee een team
aan de start verschijnt dient RDW geregistreerd en APK gekeurd te zijn.
Artikel 14. De deelnemende auto is van start tot finish verplicht de door Navigate
North voorgeschreven bestickering op de daartoe door de organisatie aangewezen
plaatsen te voeren, bij gebreke waarvan het team wordt uitgesloten van deelname.
Alsdan vindt er geen restitutie van inschrijfgeld en/ of overige gemaakte kosten
plaats. Tevens hebben de deelnemers de verplichting de door sponsoren en/ of
organisatie beschikbaar gestelde goederen en/of diensten te gebruiken, te dragen of
te tonen. Concurrerende producten en/of diensten van personen, bedrijven en/of
instellingen die geen directe verbintenis hebben met de Navigate North organisatie
kunnen worden uitgesloten van opname in de media beelden. Indien door een team
of deelnemer middels ernstig tegenstrijdige reclame-uitingen schade wordt
toegebracht aan de organisatie, kan dat leiden tot uitsluiting van het evenement en
de verplichting tot vergoeding van deze schade.
Gebruik van het officiële Navigate North logo is alleen in de originele versie
toegestaan. Dit logo is op te vragen bij de organisatie van Navigate North.
Artikel 15. De deelnemers zijn verplicht om andere deelnemers in nood te helpen.
Daarnaast dienen zowel het in nood verkerende team (indien mogelijk) als het
helpende team direct het speciale alarmnummer (zie routeboek) van de organisatie
te bellen. De organisatie zal zo snel mogelijk het regelen van eventueel
noodzakelijke hulpverlening overnemen. De verloren tijd benodigd voor de
hulpverlening zal vanaf de telefonische melding door het helpende team worden
gecompenseerd. Om hiervoor in aanmerking te komen dient het helpende team zich
bij het verlaten van de plek wederom te melden bij de BackOffice. Het in de auto
meenemen van het gestrande team en/of andere personen is zonder toestemming
van de organisatie niet toegestaan.
Artikel 16. Mede vanuit veiligheidsoogpunt worden alle deelnemende auto’s
voorzien van een ‘track & trace’ systeem. Via dit systeem, dat in de auto wordt
ingebouwd, wordt er door de organisatie op toegezien dat de maximumsnelheid niet
wordt overschreden. Snelheidsovertredingen worden beboet met strafpunten of, in
ernstige en/of herhalende gevallen, met diskwalificatie voor de etappe of het gehele
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klassement, zie ook artikel 10. De track & trace systemen worden op een nog nader
overeen te komen tijdstip en locatie ingebouwd. Het track & trace systeem wordt
gedurende het evenement kosteloos beschikbaar gesteld door onze track & trace
partner en blijft te allen tijde eigendom van deze rechtspersoon. De ingeschreven
deelnemers zijn verantwoordelijk voor het in werkende staat terugbezorgen van het
systeem. De kosten van niet retour ontvangen of verwijtbaar defecte systemen
worden tegen nieuwwaarde doorbelast aan het desbetreffende team.
Artikel 17. Deelname aan het evenement Navigate North geschiedt geheel op eigen
risico. Alle deelnemers dienen voor de start een verklaring te ondertekenen waarmee
zij de organisatie van dit evenement vrijwaren van aansprakelijkheid, met dien
verstande dat eventuele aansprakelijkheid in ieder geval zal zijn beperkt tot het
bedrag van de geleden en aangetoonde schade, zulks tot een maximum van het
door de deelnemer betaalde inschrijfgeld. Van aansprakelijkheid jegens de in dit
artikel genoemde partijen kan geen sprake zijn indien de schade is te wijten aan
schuld en/ of bewuste roekeloosheid van de deelnemer(s). Bij het niet ondertekend
afgeven van onderhavige verklaring wordt het team uitgesloten van deelname en
vindt geen restitutie van inschrijfgeld en/of overige gemaakte kosten plaats. De
teams wordt aangeraden de dekking van letsel en/of schade te checken bij de eigen
verzekeringsmaatschappij.
Artikel 18. Indien bij de technische controle, welke vóór vertrek zal worden verricht,
blijkt dat het voertuig niet voldoet aan de punten gesteld in het autokeuringsformulier
dan krijgt het team tot 1 uur vóór aanvang van de start de tijd om het gebrek te
herstellen. Indien de deelnemer hierin niet slaagt wordt het team uitgesloten van
deelname, alsdan vindt er geen restitutie van inschrijfgeld en/of overige gemaakte
kosten plaats.
Artikel 19. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat interviews en/of ander
beeldmateriaal dat betrekking heeft op Navigate North door de organisatie gebruikt
mag worden voor allerhande mediadoeleinden.
Artikel 20. Het is zonder toestemming van de organisatie verboden om gebruik te
maken van de naam en het logo van Navigate North.
Artikel 21. Alle teams zijn verplicht bij alle briefings voor en tijdens het evenement
aanwezig te zijn op straffe van uitsluiting om hiermee de veiligheid voor deelnemers
en overige verkeersdeelnemers te allen tijde te waarborgen.
Artikel 22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
Artikel 23. Protesten tegen beslissingen van de organisatie, genomen op grond van
deze Algemene Voorwaarden, dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid schriftelijk
bij de organisatie te worden ingediend binnen 1 uur na het bekendmaken van de
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beslissing. Tegen de beslissing van de organisatie op het protest is geen beroep
mogelijk en een beroep bij de burgerlijke rechter is uitgesloten.
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