stelt voor

RALLY DE CHANTILLY

INFORMATIEBROCHURE

29 JUNI – 1 JULI 2019
3 DAGEN – 2 NACHTEN

WWW.ROADWORX.BE

CLASSIC CAR RALLY NAAR “CHANTILLY ARTS & ELEGANCE”
Ter gelegenheid van “Chantilly Arts & Elegance Richard Mille”, organiseert het Roadworxteam een rallyuitstap naar
Chantilly ten noorden van Parijs met een bezoek aan dit vermaarde classic car evenement waar de
oldtimerliefhebber de ogen rijkelijk de kost zal kunnen geven.

AARD VAN HET EVENEMENT
Onze “Rally de Chantilly” of “Brussel - Chantilly - Brussel” is een driedaagse classic car uitstap bestaande
uit een heenrit op zaterdag, een bezoek aan de ”Chantilly Arts & Elegance Richard Mille” of een alternatief
programma op zondag en een terugrit op maandag. Het is geenszins een snelheids- of regularitywedstrijd. Het
aantal deelnemers is beperkt tot 15 wagens (30 personen). Het minimum aantal deelnemers is vastgelegd op 10
wagens (20 personen).
De route en het programma van de rally zijn opgenomen in een professioneel roadbook. De navigatiemethode
is “bemeterde bol-pijl”. De wagens zijn dus bij voorkeur uitgerust met een tripmaster of een nauwkeurige
kilometerteller. Andere hulpmiddelen zoals een GPS-toestel of een “digital odometer” op de smartphone of tablet

kunnen ook handig zijn. De route wordt ook ter beschikking gesteld via digitale kaart. Deze kan u op uw tablet of
smartphone oproepen. De GPS-functie van uw toestel geeft dan aan waar u zich bevindt t.a.v. de “ideale route”
die als gekleurde lijn op uw kaart verschijnt … een interessant hulpmiddel voor de (co-) piloot dus. Alleszins is de
rally bijgevolg ook voor beginners in de rallywereld toegankelijk.
Het roadbook geeft ook toeristische bezienswaardigheden, viewpoints en leuke koffie- en lunchstops aan. Er wordt
enkel op verharde of goed berijdbare wegen gereden. Snelwegen zijn uit den boze.
Een technische interventieploeg reist mee om u te helpen bij eventuele pech.
Bovendien is er een bijstandpolis afgesloten (repatriëring van de wagen, personenbijstand).

PROGRAMMA
Zaterdag 29/06/19
De deelnemers komen om 8:00 uur samen aan de Roadworxstand op de parking van het Total tankstation van
Ruisbroek op de E19 ten zuiden van Brussel richting Frankrijk (op 1,5 km voorbij afrit 18 op de E19).
De heenrit naar Chantilly zoekt zo snel mogelijk landelijke Waalse wegen op en voert ons door het Parc Naturel
Régional de l’Avesnois en vele andere bosrijke Noord-Franse streken waar we zo goed als alleen op de baan
zullen zijn.
Na een lange maar toch ontspannende rit komen we in de late namiddag aan in Hotel Dolce Chantilly ****, 4
Route d’Apremont, 60500 Vineuil St. Firmin, op een boogscheut van het Château de Chantilly.

Welcome drink aan de wagens - Overnachting in een dubbele kamer met Amerikaans ontbijtbuffet 3-gangendiner in Restaurant La Véranda met panoramisch zicht op het golfterrein (aperitif en huiswijnen inbegrepen) Bar Le Donatello open tot 2:00 - Toegang tot alle faciliteiten (fitness, binnen- en buitenzwembad, sauna, hammam,
sportterrein)

Zondag 30/06/19
Vandaag dan het bezoek aan ”Chantilly Arts & Elegance Richard Mille” in het Château de Chantilly, een groots
opgezet classic car spektakel met maar liefst 3 concours en massa’s randanimatie in een organisatie van Peter
Auto (gekend van o.m. ook de Le Mans en Spa Classic). Alle informatie over dit evenement vindt u op
www.chantillyartsetelegance.com

U kan in het Roadworxpakket algemene toegangstickets bestellen aan EUR 40 / stuk. Hiermee krijgt u toegang tot
de parking, het Parc & Jardins Le Nôtre, het Château, het Musée du Cheval, de 3 concours zelf (concours d’Etat,
concours d’Elegance, Grand Prix des Clubs) en alle animatie in het park.
VIP-upgrades zijn ook beschikbaar rechtstreeks bij Peter Auto. Gelieve hiervoor de website
www.chantillyartsetelegance.com te willen raadplegen a.u.b.
U kan de zondag ook met een alternatief programma invullen (18-hole golf course, golfinitiatie, een fietstocht,
paardrijden of gewoon een ontspandag in het hotel).
Na de evenementen worden we terug verwacht in Hotel Dolce Chantilly **** voor het aperitief, het diner en een
2e overnachting.

Maandag 01/07/19
Op maandag rijden we na het Amerikaans ontbijtbuffet terug richting Brussel via de bossen van Compiègne en de
glooiende landschappen van Picardië. De aangeboden route is volwaardig en niet zomaar de heenrit in
omgekeerde zin !
We zetten u terug af in de zuidrand van Brussel in de buurt van de E19 in een brasserie met parking waar we nog
even kunnen toasten en napraten.

PRIJS BASISPAKKET
We bieden het basispakket aan voor EUR 990 per wagen (dus 2 personen) inclusief B.T.W. Dit omvat :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

2 x welcome drink
2 overnachtingen in een dubbele kamer in Hotel Dolce Chantilly ****
2 x 3-gangendiner inclusief aperitif en huiswijnen
parking, fitness, binnen- en buitenzwembad, sauna, hammam, etc. aangeboden door Hotel Dolce Chantilly ****
professioneel roadbook “bolleke-pijl”
digitale kaart van de te volgen route als hulpmiddel van de (co-) piloot
set rallyplaten en portiernummers
rallybag met aandenken
een meereizende technische interventieploeg
kosten van een repatriërings- en personenbijstandsverzekering

Deze reis valt onder de dekking van het Garantiefonds Reizen.

SUPPLEMENT
Wenst u te overnachten op basis van 2 enkele kamers i.p.v. een dubbele dan is er een totale toeslag van EUR
300 per wagen (dus 2 personen) inclusief B.T.W.

INSCHRIJVEN
U kan voor dit evenement on-line inschrijven op de betreffende pagina op onze website www.roadworx.be
> Geplande events > Rally de Chantilly.
Gelieve bij inschrijving een voorschot van EUR 500 te voldoen op rekeningnummer BE86 0018 5224 9150 op
naam van Roadworx Rallies B.V.B.A., Frans Birontlaan 8, 2600 Berchem. De inschrijving is pas definitief na
storting van het voorschot.
Gelieve het saldo, hetzij nog EUR 490 voor het basispakket of EUR 790 voor het arrangement met 2 enkele
kamers, telkens te vermeerderen met de kostprijs van de toegangstickets voor ”Chantilly Arts & Elegance Richard
Mille” te voldoen tegen uiterlijk 15/05/19.
Roadworx Rallies B.V.B.A. zal u facturen uitreiken voor voorschot en saldo.

ALGEMENE INLICHTINGEN EN VOORWAARDEN
IDENTIFICATIE VAN DE ORGANISATOR EN
VERTEGENWOORDIGING IN HET BUITENLAND

ZIJN

Organisator van het evenement is Roadworx Rallies B.V.B.A.,
Frans Birontlaan 8, 2600 Berchem, ondernemingsnummer
0713.816.466, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Patrick
Beekens.
De organisator voorziet geen plaatselijke vertegenwoordiging in
het buitenland aangezien hij zelf of zijn aangestelden het
evenement begeleiden. De organisator is bereikbaar op het
GSM-nummer +32(0)478/222.884 of per e-mail op
patrick.beekens@roadworx.be.
TOELATINGSVOORWAARDEN
De
wagens
moeten
toelatingsvoorwaarden:
-

-

voldoen

aan

volgende

de wagen is van modeljaar 1989 of vroeger (de organisatie
kan hierop “wild cards” toekennen);
de wagen is geldig in het verkeer ingeschreven en beschikt
over een conform kentekenbewijs;
de wagen moet verzekerd zijn voor Burgerlijke
Aansprakelijkheid bij een verzekeringsmaatschappij erkend
in de Europese Gemeenschap en moet beschikken over
een groene internationale motorrijtuigverzekeringskaart die
geldig moet zijn tot minstens na afloop van de rally;
er moet een Europees aanrijdingsformulier in de wagen
aanwezig zijn;
de wagen moet beschikken over een autokeuringsbewijs
(oldtimerkeuring of gewone keuring waarvan de
geldigheidsduur loopt tot minstens na afloop van de rally);
de wagen moet conform de wegcode zijn uitgerust zijn met
een gevarendriehoek, verbandskist, niet vervallen
brandblusser en 2 reflecterende veiligheidsvestjes.

Er wordt voorafgaandelijk aan de rally geen verplichte
“scrutineering” van de wagen georganiseerd. De deelnemers
blijven nochtans verantwoordelijk om de wagen in goede staat
van onderhoud en rijwaardig aan de start te brengen.

alsdusdanig en de toewijzing van accomodatie tijdens het
evenement, voor zover de kandidaatstelling van de deelnemer
beantwoordt aan de aanvaardingsvoorwaarden van de
organisatie.
De “first come” rangorde wordt bepaald in functie van de timing
van de ontvangen betalingen.
Men kan voor het evenement on-line inschrijven op
www.roadworx.be. De op de geregistreerde inschrijving
vermelde personen verklaren zich te schikken naar de
voorwaarden en vereisten zoals opgenomen in dit document. De
on-line inschrijving heeft de draagwijdte van een ondertekende
bestelbon en leidt tot een contract van reisorganisatie na
bevestiging van ontvangst door de organisator binnen de 21
dagen.
De inschrijving is evenwel pas definitief na storting van het
voorschot zoals aangegeven in de brochure op rekening BE86
0018 5224 9150 op naam van Roadworx Rallies B.V.B.A., Frans
Birontlaan 8, 2600 Berchem. Het saldo dient betaald te worden
ten laatste op de datum die in de brochure is aangegeven. De
organisator zal voor voorschot en saldo een factuur uitreiken.
OVERDRACHT VAN DE INSCHRIJVING
De deelnemer mag, voor aanvang van de rally, zijn deelname
overdragen aan een derde mits deze derde door de organisatie
op basis van de overige bepalingen van dit document kan
aanvaard worden. De deelnemer of de vervangende deelnemer
blijven gehouden tot voldoening van het inschrijvingsgeld.
ANNULATIE DOOR DE DEELNEMER
Bij annulatie door de deelnemer gelden volgende regels :
-

De piloten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en het
recht tot sturen mag hen niet ontnomen zijn.
Tijdens de ganse duur van het evenement moeten de
deelnemers zich schikken naar de voorschriften van het
verkeersreglement van de landen op wiens grondgebied de rally
gereden wordt.
INSCHRIJVING
Het maximaal aantal wagens is aangegeven in de informatiebrochure.
Ook het minimum aantal wagens is aangegeven in de
informatiebrochure. De organisator behoudt zich het recht voor
tot 1 maand voor aanvang ervan het evenement te annuleren
met volledige terugbetaling van gestorte inschrijvingsgelden
wegens het niet bereiken van het minimum vereist aantal
deelnemers.
De aanvaardingsprocedure is gebaseerd op een “first come first
serve” principe voor wat betreft de deelname aan het evenement

-

Enkel schriftelijke (per post of e-mail) annulaties zijn
aanvaard door de organisator;
Indien de annulatie gebeurt minstens 3 maanden voor
aanvang van het evenement zal 100% van de reeds
betaalde bedragen teruggestort worden;
Indien de annulatie gebeurt tussen 3 en 1 maanden voor
aanvang van het evenement blijft 50% van het totale
inschrijvingsgeld verschuldigd aan de organisator (tenzij het
evenement zijn maximaal aantal deelnemers bereikt heeft
na vervanging van de annulerende deelnemer, in welk geval
100% van de reeds betaalde bedragen zal teruggestort
worden);
Indien de annulatie gebeurt minder dan 1 maand voor
aanvang van het evenement is 100% van het totale
inschrijvingsgeld verschuldigd aan de organisator (tenzij het
evenement zijn maximaal aantal deelnemers bereikt heeft
na vervanging van de annulerende deelnemer, in welk geval
100% van de reeds betaalde bedragen zal teruggestort
worden).

ANNULATIE EN WIJZIGINGEN DOOR DE ORGANISATOR
Hier gelden met name de regels zoals voorzien in art. 31 van de
Wet van 21/11/17 betreffende de verkoop van pakketreizen,
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.
PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN
De in de brochure vermelde prijs is ondeelbaar.
De organisator verbindt er zich toe de in deze brochure vermelde
prijzen niet te herzien.
AANVULLINGEN OP DE INFORMATIEBROCHURE

AFSTAND VAN VERHAAL
Piloot en co-piloot verklaren aan het evenement deel te nemen
op eigen verantwoordelijkheid en risico en onherroepelijk
afstand te doen van alle verhaal, rechten, vorderingen en
rechtsmiddelen voor henzelf, hun gerechtigden, erfgenamen en
verzekeraars tegen de organisator, Roadworx Rallies B.V.BA.,
Frans Birontlaan 8, 2600 Berchem, ondernemingsnummer
0713.816.466, vertegenwoordigd door Patrick Beekens, en
diens aangestelden, verzekeraars en sponsors, de andere
deelnemers en andere partijen die op eender welke wijze
betrokken zijn bij dit evenement.

Alle gegevens in deze brochure binden de organisator tenzij
wijzigingen duidelijk en schriftelijk ter kennis van de deelnemer
worden gebracht. Alle eventuele aanvullingen op de informatie
in dit document zullen schriftelijk worden meegedeeld middels
genummerde en gedateerde briefingnotes die integraal deel
zullen uitmaken van dit document.

De deelnemers verklaren afstand te doen van alle portret- en
videografische rechten die ontstaan bij foto- en filmopnames
tijdens het evenement. Deze afstand geldt o.m. voor inlassing
van het betreffende materiaal op de website van de organisator,
in presentaties en op drukwerk bedoeld voor promotionele
doeleinden. De deelnemers verklaren tevens geen aanspraak te
maken op enigerlei vergoeding voor deze afstand of voor het
gebruik van het foto- en filmmateriaal door de organisator.

Zo zullen per briefingnote steeds volgende aspecten worden
meegedeeld afhankelijk van de specifieke omstandigheden van
het evenement:

AUTEURSRECHTEN

-

algemene informatie inzake paspoorten of VISA van de
doorkruiste landen;
specifieke regels inzake verkeer en verkeersveiligheid in de
doorkruiste landen;
formaliteiten op het gebied van de gezondheidszorg die voor
reis en verblijf noodzakelijk zijn;
nuttige informatie met betrekking tot het aangaan van een
annulatie- en / of bijstandsverzekering;
info inzake de door de organisator aangeboden
repatriëringsverzekering

Het roadbook is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit dit werk
mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een
gegevensbestand
of
openbaar
gemaakt
zonder
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de uitgever,
Patrick Beekens, Frans Birontlaan 8, 2600 Berchem.
DIVERSE BEPALINGEN
De organisator verklaart dat deze informatiebrochure is
opgesteld naar de geest van de Wet van 21/11/17 betreffende
de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en
reisdiensten en de Algemene Reisvoorwaarden van de
Geschillencommissie Reizen.
26/02/19

