ALGEMENE BESCHRIJVING, PRIJZEN, TERMEN EN
VOORWAARDEN

ALGEMENE BESCHRIJVING
1. PROGRAMMA
2. Meeting. De 2019 European TR Meeting vindt plaats in Pamplona (Spanje) en begint op
vrijdag 20 en eindigt op maandag 23 september 2019. Deelnemers krijgen de mogelijkheid
van een extra 5‐dagen durende toer door Noord‐Spanje, voornamelijk in de regio's La Rioja
en Cantabrië. Deze begint op maandag 23 maart 2019.
3. ORGANISATIE Classics on the Road, is een geregistreerd handelsmerk van Stelvio Tours SL, en
is de organisator van het evenement.
STELVIO TOURS, S.L. NIF ‐ B86126810 Federico Garcia Lorca, 4 ‐ 3ºB, 28220 Majadahonda
(Madrid) E‐mail. info@classicsontheroad.com.
De organisatie behoudt zich het recht voor om de geplande route gedeeltelijk of volledig te
wijzigen of te annuleren om veiligheidsredenen of om een andere gerechtvaardigde reden. In
dat geval bestaat geen mogelijkheid van enige vorm van compensatie.
4. Voertuigen.
Alle Triumph‐automodellen worden toegelaten.
De organisator kan auto's van een ander merk toestaan in geval van overmacht of
uitzonderlijke omstandigheden.
De auto moet verkeersplichtig zijn in overeenstemming met de regels van het land van
registratie en beschikt over de juiste uitrusting die wettelijk vereist is voor Europese reizen.
Rallyplaten en deurnummers worden verstrekt. Het is verplicht om ze op de auto te bevestigen.
Het kan ook verplichte reclame zijn die niet mag worden gewijzigd.
De organisatie zal elke auto voorzien van een track & trace‐apparaat dat zal worden gebruikt
om uw auto te lokaliseren. Hiermee kunt u ook contact opnemen met onze alarmcentrale in
geval van pech of een ongeval. Dat track & trace‐apparaat heeft een interne batterij. U hebt
geen 12V‐stekker nodig in de auto.
Er zullen twee reparatieteams zijn met monteurs en onderdelen. Ze zullen proberen alle auto's
gaande te houden, maar de deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juiste verzekering voor
reizen in Spanje, inclusief een pechverhelping.
Kosten van onderdelen geleverd door de reparatieteams zijn voor de deelnemer..
Huisdieren zijn niet toegestaan.
5. CREW
Toelating tot de meeting is de verantwoordelijkheid van de TR‐registercoördinator (CIC).
Deelnemers zullen verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen (materieel,
immaterieel, lichamelijk of vervolgschade) van een incident of ongeval of overtreding van de
wetten en voorschriften waarin zij mogelijk betrokken zijn.
Het wordt aanbevolen om een gepaste privéreis‐ en ziekteverzekering te hebben om in Spanje
te reizen.
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Ook wordt aanbevolen om de Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) te hebben.
6.‐ RIJDEN IN SPANJE
• Spanje heeft strikte regels voor het rijden onder invloed, waarbij slechts 0,5 milligram
alcohol per milliliter bloed wordt toegelaten .
• Snelheidslimieten, hieronder weergegeven, worden rigoureus geïmplementeerd. Radar
controles komen vaak voor. Snelheidsovertredingen en andere verkeersovertredingen zijn
onderhevig aan boetes ter plekke.
• De wet op het gebruik van richtingaanwijzers op snelwegen wordt strikt gehandhaafd bij
elke veandering van rijbaan.
• Snelheid boetes zijn van toepassing voor overschrijding van de limiet vanaf 1 km/uur!
• Als de Guardia Civil een verkeersovertreding vaststelt en het kenteken van het voertuig
noteert, biedt dit voldoende bewijs om te vervolgen ‐ het is niet nodig het voertuig aan te
houden.
• Een minimum boete van 1.000 euro is voor bestuurders die betrapt worden op het rijden
onder invloed. De limiet van de drank/drive wordt verdubbeld in geval van recidive of in geval
van het onder invloed zijn van drugs.
• Het gebruik van radardetectoren en dergelijke apparatuur is verboden
• Rijdt niet met sandalen zonder hiel of flip‐flops, mensen zijn ervoor bekeurd.
• Maximale snelheid in Spanje; Snelweg 120 km/u, buitenwegen 90 km/u en in de bebouwde
kom 50 km/u

PRIIZEN, TERMEN EN VOORWAARDEN

I.‐ EUROPESE TR MEETING (SEPTEMBER 20 – 23 SEPTEMBER, 2019)
1,528.00 €/auto (2‐persoonskamer)
1,064.00 €/auto (eenpersoons kamer)
Het registratieformulier dient per 1 maart 2019 door de CIC te zijn ontvangen.
Bij deze prijzen zijn inbegrepen:


3 nachten in een 4‐sterren hotel in Pamplona (inclusief ontbijt en welkomdrank bij
aankomst)



3 nachten beveiligd parkeren voor de auto’s



Welkom diner met consumpties



Afscheidsdiner (cocktail + diner + 2 uur open bar met live muziek)



1 picnic lunch



Begeleid bezoek en toegangskaarten voor het koninklijk paleis in Olite
3





Welkompakket met roadbook, met bol‐pijl en andere nuttige informatie, rally‐platen,
stickers, 2 poloshirts, txepelas, badges ……



Pechhulp (2 teams)



GPS transponder voor verbinding met het hulpcentrale



Busvervoer voor het diner zaterdag en naar Pamplona naar de historische binnenstad
op zondag



Alle dranken inclusief wijn bij elke maaltijd

Ook inbegrepen:


Nauwkeurig roadbook dat tevoren is gecontroleerd door de organisatie



Aurresku, lokale dans tijdens het welkomdiner



Prijsuitreiking bij het afscheidsdiner



Professionele fotograaf en cameraman die de tocht volgen. Een foto/video verslag
wordt nadien naar de deelnemers gestuurd.



Lokale parkeergelegenheid met overheidstoestemming en toestemming om met
groepen te mogen rijden



WA verzekering



Assistentie van de organisatie gedurende de meeting met 2 voertuigen en
ondersteuning tijdens de ritten



Spreekstalmeester bij het welkomst diner en een goochelaar bij het afscheidsdiner

)
II.‐ EXTENSIEREIS. LA RIOJA & CANTABRIA (SEPTEMBER 23‐28 • 2019)
2.048,00 € / auto (tweepersoonskamer/ bezetting)
1.320,00 € / auto (Eenpersoonskamer/ bezetting)
Boekingsformulier moet vóór 1 maart 2019 naar uw CIC worden gestuurd. De betaling per 1
maart overgemaakt naar de penningmeester van de TR Club Holland.
De prijs is inclusief:
• 1 nacht in Santo Domingo de la Calzada (Santo Domingo en Bernardo de Fresneda Paradors)
• 1 nacht in Parador Cervera de Pisuerga
• 3 nachten in hotel Balneario de Puente Viesgo
• 3 diners en 4 lunches (inclusief afscheidsdiner met cocktail)
• Rondleiding en proeverij in de oudste wijnmakerij in La Rioja
• Rondleiding en kaartjes in de Romeinse Villa la Olmeda en in Santillana del Mar
• Roadbook met bol‐pijl wegaanduidingen en nuttige informatie speciaal voor deze toer van 5
nachten.
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• Alle dranken (inclusief wijn) bij elke maaltijd
Ook inbegrepen:
• Gedetailleerde reisroute gecontroleerd door Classics on the Road
• Prijsuitreiking bij het afscheidsdiner
• Toestemming van lokale autoriteiten voor het parkeren van de deelnemers op
representatieve plaatsen in steden en om als een groep te mogen rijden.
• WA verzekering
III.‐ TERUGBETALINGEN
Na ontvangst van het ingevulde boekingsformulier en de betaling, moeten eventuele
annuleringen schriftelijk worden gemeld aan de coordinator/CIC die dit aan Stelvio Tours SL
meldt. Aangezien Stelvio Tours SL kosten maakt na de datum van ontvangst van de betaling,
worden deze kosten in mindering gebracht voordat de betaling wordt teruggestort, in het
algemeen als volgt:
1. Vanaf betaling tot 19 juni 2019: een terugbetaling van 50% van de totale reissom.
2. Vanaf 20 juni 2019: geen restitutie.
De deelnemers wordt geadviseerd om een reisverzekering af te sluiten die, naast andere zaken,
annuleringskosten dekt. Er wordt van uitgegaan dat een wettelijk bindend contract tussen de
"Reiziger" en Stelvio Tours SL van kracht wordt op het moment van betaling van de tour. Terwijl
de opgegeven prijs correct is op het moment dat het voorstel is gedaan, behoudt Stelvio Tours
SL zich het recht voor om de prijs te herzien tot en met de datum waarop de betaling moet
plaatsvinden.
IV.‐ GEGEVENSBESCHERMING
Stelvio Tours SL doet er alles aan om de privacy van zijn klanten te waarborgen. Hieronder vindt
u hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen behandelen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens
die op de reserveringspagina staan, verzamelen, opslaan en gebruiken. Deze informatie wordt
opgeslagen op onze interne systemen en kan alleen worden gebruikt voor het verzenden van
nieuwsbrieven en details van aanbiedingen en promoties waarin wij denken dat u
geïnteresseerd bent of om andere algemene marketing‐ en promotie‐activiteiten uit te voeren
die zijn gericht op onze producten en diensten.
U kunt de informatie die we over u hebben controleren door een e‐mail te sturen naar
info@classicsontheroad.com. Als u onjuistheden vaststelt, zullen wij deze onmiddellijk
verwijderen of corrigeren. De persoonlijke gegevens die we bewaren, worden veilig bewaard in
overeenstemming met ons interne beveiligingsbeleid en de wet. We zullen uw informatie niet
overdragen of verkopen. We zullen redelijke technische en organisatorische
voorzorgsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke
informatie te voorkomen, maar u erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent
onveilig is en we kunnen de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet
garanderen.
U kunt ons te allen tijde opdragen uw persoonlijke informatie niet voor marketingdoeleinden
of iets anders te verwijderen..
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Classics on the Road is een geregistreerd handelsmerk van: Stelvio Tours SL NIF.‐ B 86.126.810
Adres: Federico García Lorca 4, 3B 28220 Majadahonda (Spanje)
V.‐ VERKLARING EN VRIJWARINGCLAUSULE
Ik heb de voorschriften van de European TR Meeting 2019 gelezen en bevestig deze te
accepteren en de inhoud hiervan te respecteren.
Ik bevestig dat ik fysiek en mentaal gezond ben om deel te nemen aan het evenement. Ik
erken dat ik de aard van het evenement erken, evenals de mogelijke risico's en de
bijbehorende risico's, ook vanwege het gemotoriseerde karakter van het evenement, en
bevestig dat ik deze risico's accepteer. Ik bevestig dat de auto waarin ik deelneem aan het
evenement voldoet aan de verkeerswetgeving voor gebruik op de openbare weg in Spanje. De
organisatoren van het evenement wijzen de aansprakelijkheid af:
• bij elk incident of ongeval veroorzaakt door of aan deelnemers en/of andere voertuigen
tijdens het evenement;
• Veroorzaakt door rellen, vandalisme, natuurrampen, enz .;
• Voor overtreding van de wetten en voorschriften door deelnemers.
• Deelnemers zullen verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen (materieel,
immaterieel, lichamelijk of vervolgschade) van een incident of ongeval of overtreding van de
wetten en voorschriften waarbij zij mogelijk betrokken zijn.
• Deelnemers mogen geen claim indienen tegen de organisatoren van het evenement die een
gevolg is van activiteiten door de vermelde entiteit of personen voor zover het de
organisatorische activiteiten ten behoeve van het evenement betreft.

Classics on the Road is een geregistreerd handelsmerk van :
Stelvio Tours SL
NIF.‐ B 86.126.810
Address: Federico García Lorca 4, 3B
28220 Majadahonda (Spain)
Voorwaarden geaccepteerd door
Naam: TR Club:
Datum:
Handtekening:
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