Artikel 1 - Begripsbepalingen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
.a activiteit: alle Tours en andere door GTE georganiseerde activiteiten.
.b deelnemer: de deelnemer zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1.
.c GTE: de informele vereniging Grand-TourEvents.
.d personeel: alle als zodanig door GTE aangewezen en aan het logo van GTE gedrukt op
hun kleding herkenbare, personen - zie voor een voorbeeld van het logo van GTE bijlage
1 van deze algemene voorwaarden.
.e privacy-beleid: het privacy-beleid van GTE.
.f tour: een autorit waaraan de Deelnemer voor eigen rekening en risico met diens eigen
auto deelneemt, volgens een route zoals uitgezet door GTE.
.g website: grand-tourevents.com
Artikel 2 - Algemene bepalingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen GTE en
Deelnemer.
2.2 GTE kan de algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Steeds is van toepassing de
versie van de algemene voorwaarden zoals die geldt ten tijde van aanmelding voor een
specifieke Activiteit zoals bedoeld in artikel 3, lid 3.
2.3 GTE is een informele vereniging zonder commercieel oogmerk, met als doel het voor de
Deelnemer beleven van rijgenot door vrijblijvende deelname aan Tours. Dit doel streeft GTE
na door het tot stand brengen en begeleiden van het rijden van autoroutes, waarbij onder
begeleiden uitsluitend wordt verstaan het door GTE voor de Deelnemer vrijblijvend en ter
beoordeling van de Deelnemer geven van aanwijzingen voor de te rijden richting en te
gebruiken parkeerlocaties.
2.4 Het feit dat een natuurlijk persoon als Deelnemer wordt erkend door GTE en/of het feit dat
een natuurlijk persoon GTE of een Activiteit van GTE op enigerlei wijze ondersteunt, betekent
niet dat deze persoon lid is van de informele vereniging Grand-TourEvents, evenmin is dit een
rechtsgrond voor aanspraak op zulk lidmaatschap. Slechts het bestaande bestuur van GTE
kan, bij schriftelijke overeenkomst, een natuurlijk persoon als lid of bestuurder van GTE
aanstellen.
2.5 Het is Deelnemer op geen moment toegestaan om zonder expliciete schriftelijke
toestemming van GTE zaken waarvan het intellectueel eigendom berust bij GTE of bij één van
de bestuurders van GTE, zoals logo’s, stickers, programmaboekjes, flyers of posters, te
reproduceren en/of verspreiden en/of vast te leggen, in de breedste zin van het woord,
waaronder tenminste, maar niet beperkt tot, het volgende wordt verstaan: foto’s;
video-opnamen; geluidsopnamen.
2.6 Deelname aan een Activiteit vindt geheel plaats voor eigen risico van de Deelnemer.
2.7 Alle schriftelijke communicatie - in hoofdzaak het aanmeldproces zoals bedoeld in artikel 3 –
met Deelnemer - vindt plaats via e-mail. E-mails vanuit GTE zullen altijd worden verzonden
vanaf een e-mailadres dat behoort tot het domein ‘grand-tourevents.com’ en zullen altijd
worden gezonden aan het e-mailadres dat de aanmelder of Deelnemer aan GTE ter
beschikking heeft gesteld via de daarvoor bestemde formulieren op de Website.

Artikel 3 - Aanmelding als Deelnemer
3.1 Als Deelnemer wordt door GTE uitsluitend erkend een natuurlijk persoon die zich volgens het
aanmeldproces zoals beschreven in lid 2, heeft aangemeld voor een specifieke Activiteit van
GTE. Deze erkenning als Deelnemer geldt alleen voor de Activiteit waarvoor men zich heeft
aangemeld. Deze erkenning kan te allen tijde eenzijdig door GTE worden opgeheven wanneer
sprake is van een handeling die in strijd is met deze algemene voorwaarden.
3.2 Aanmelding voor een Activiteit van GTE geschiedt via het daarvoor bestemde
aanmeldformulier op de Website. De aanmelder dient daarbij alle gegevens naar waarheid in
te vullen. GTE is niet gehouden om te onderzoeken of de door de aanmelder verstrekte
informatie juist of volledig is. De aanmelding is slechts geldig wanneer de aanmelder van GTE
een e-mail heeft ontvangen met daarin de bevestiging van de aanmelding.
3.3 Een Activiteit kan voor bepaalde personen ongeschikt zijn, bijvoorbeeld mindervaliden. Indien
dit het geval is wordt dit gepubliceerd op de Website en aangegeven tijdens het
aanmeldproces voor de betreffende Activiteit, zoals bedoeld in lid 3.
Artikel 4 - Gedrag Deelnemer
4.1 Voor sommige Activiteiten werkt GTE samen met andere partijen en worden ook terreinen of
gebouwen van deze partijen betreden. Onverminderd de toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden, zijn de voorwaarden, huisregels of gedragsregels, gehanteerd door die partijen,
van toepassing op deelname aan deze Activiteiten. Het is de verantwoordelijkheid van de
Deelnemer om zich van deze voorwaarden, huisregels of gedragsregels op de hoogte te
stellen.
4.2 Het is Deelnemer niet toegestaan om:
a. de wetten en regels van de tijdens een Activiteit bezochte landen te overtreden;
b. te handelen in strijd met de voorwaarden, huisregels of gedragsregels gehanteerd door
derden zoals bedoeld in lid 1;
c. overlast te veroorzaken, zie lid 3;
d. zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GTE te adverteren voor welk doel dan
ook, bij andere Deelnemers tijdens de Activiteit.
4.3 Onder overlast zoals bedoeld in lid 2, wordt verstaan; iedere handeling of gedraging die hinder
veroorzaakt, waaronder maar niet beperkt tot:
a. het veroorzaken van geluidsoverlast;
b. handelingen in strijd met maatschappelijke normen van fatsoen;
c. gebruik van alcohol en/of verdovende middelen;
4.4 GTE bepaalt of er sprake is van een handeling of gedraging zoals bedoeld in lid 3.
4.5 Indien een Deelnemer in strijd met deze algemene voorwaarden handelt kan GTE de
Deelnemer voor bepaalde of onbepaalde tijd de deelname aan iedere Activiteit ontzeggen.
4.6 GTE is gerechtigd om een ieder die wenst deel te nemen aan een Activiteit, deelname daaraan
te ontzeggen indien:
.a Deelnemer zich bij een eerdere deelname aan een Activiteit van GTE of van andere met
GTE vergelijkbare organisaties, heeft misdragen.
.b op enige andere wijze de vrees voor wangedrag door Deelnemer wordt gerechtvaardigd.
4.7 Er kan sprake zijn van toezicht door GTE tijdens de Activiteiten. GTE behandelt eventueel
bewijsmateriaal van door GTE geconstateerde misdragingen en strafbare feiten conform
relevante wetgeving en stelt deze, zo nodig of wenselijk geacht door GTE, aan de bevoegde
autoriteiten ter beschikking.
4.8 Deelname aan een Activiteit vindt geheel plaats voor eigen risico van de Deelnemer.

Artikel 5 - Uitvoering en annulering Activiteit
5.1 Deelname aan een Activiteit van GTE is kosteloos. Een geldige aanmelding zoals bedoeld in
artikel 3, betekenen onder geen beding een inspanningsverplichting van GTE tegenover de
Deelnemer.
5.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1, zal GTE er naar streven om een eventuele annulering van
een Activiteit onverwijld aan Deelnemer mede te delen.
Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1 De individuele bestuurders van GTE zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade die Deelnemer
lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van die individuele bestuurders.
De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:
.a het door de afzonderlijke verzekeraars van de afzonderlijke bestuurders van GTE aan die
bestuurders ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of
.b de ter zake van de schade door een derde aan de bestuurders van GTE uitgekeerde
vergoeding terzake van dat individuele schadegeval.
6.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van de
individuele bestuurders van GTE in geen geval meer bedragen dan de in lid 1 beschreven
aanspraak.
Artikel 7 - Klachtenregeling
7.1 Een Deelnemer kan een eventuele klacht aan GTE kenbaar maken via het contactformulier op
de Website.
Artikel 8 - Privacy
8.1 In het kader van het aanmeldproces van de Deelnemer zoals omschreven in artikel 3,
verzamelt GTE persoonsgegevens. In het kader van contact met Deelnemers over toekomstige
Activiteiten van GTE en in het kader van het verbeteren van de kwaliteit van de
georganiseerde Activiteiten, bewaart GTE persoonsgegevens die Deelnemer in het kader van
voornoemd aanmeldproces zijn verstrekt aan GTE.
8.2 Soms werkt GTE voor een Activiteit samen met andere rechtspersonen. In het kader van een
correcte uitvoering van de Activiteit onder deze samenwerking, kan GTE (een deel van)
voornoemde persoonsgegevens uitwisselen met deze rechtspersonen.
8.3 Hoe GTE omgaat met de in lid 1 en 2 bedoelde persoonsgegevens, is vastgelegd in het
Privacybeleid. Het Privacybeleid is in te zien - en beschikbaar om te downloaden - op de
Website.
8.4 GTE is gerechtigd om (delen van) de Activiteit, inclusief de daarbij zichtbare Deelnemers op
beeld vast te leggen en dit beeldmateriaal te verveelvoudigen en openbaar te maken alsmede
derden toestemming te verlenen tot dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking.
8.5 Tenzij GTE voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het Deelnemer verboden
om de Activiteit op enigerlei te documenteren, zoals door video- of audio-opnamen, of om
deze documentatie openbaar te maken anders dan in huiselijke kring, of te verveelvoudigen
zoals door het plaatsen op een website.
8.6 Deelnemer draagt zijn industriële en intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, op
beeldmateriaal over aan GTE zonder dat hiervoor een nadere overdracht zal zijn vereist en
zonder dat de deelnemer recht heeft op een vergoeding hiervoor.
Artikel 9 - Slotbepalingen
9.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.

9.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt,
blijven de overige bepalingen volledig van kracht. GTE en Deelnemer zullen dan in overleg
treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te
komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling
rekening wordt gehouden.
9.3 In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist GTE.
9.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid
van andere contractuele voorwaarden hetzij regelingen van GTE, zoals van tijd tot tijd
gepubliceerd op de Website.
9.5 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
9.6 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door GTE.

