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2019

Algemene voorwaarden
Bij inschrijving voor het Ambrastoernooi te Grathem gaat u automatisch akkoord met de hieronder
gestelde voorwaarden.
Vroeg boekkorting
Teams, die minimaal bestaan uit 14 personen, die al vroeg besluiten deel te nemen aan het
Ambrastoernooi worden door de organisatie beloond middels een korting. De korting bedraagt 10%
van het totaalbedrag mits er vóór 18 december 2018 is ingeschreven én betaald.
Aansprakelijkheid en klachten
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing, vernieling of letsel
aangebracht door derden. Klachten kunnen altijd gericht worden aan de organisatie via een e-mail op
ambras@vvgkc.com.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen dienen ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat of bij de
toernooileiding. Deze gevonden voorwaarden zullen 14 dagen in bewaring worden gesteld.
Annuleringsvoorwaarden en restitutie
Annuleren tot 12 weken voor aanvang van het toernooi is geheel kosteloos, bij annuleren tot 8 weken
voor aanvang van het toernooi zijn wij genoodzaakt 50% van het inschrijfgeld in te houden voor reeds
gemaakte kosten. Bij annulering korter dan 8 weken voor aanvang van het toernooi kan er géén teruggaaf
van inschrijfgeld meer plaats vinden, indien er nog niet betaald is zal de deelenemer/team toch aan de
betalingsverplichting moeten voldoen. Annuleren kan alleen door de contactpersoon van het team via
een e-mail op ambras@vvgkc.com. Er zal dan binnen enkele dagen contact met u opgenomen worden.
Deze annuleringsvoorwaarden gelden zowel voor individuen als voor het gehele team.
Als men geen gebruik maakt van de vroegboek korting dient men voor 1 april 2019 het totaalbedrag
overgemaakt te hebben.
Overige
Bij inschrijving voor het toernooi geeft u de organisatie automatisch het recht audio en/of video opnames
te maken en te gebruiken voor promotionele doeleinden voor het toernooi.
Alle deelnemers zijn verplicht kennis te nemen van de inhoud van het programmaboekje dat minimaal 7
dagen voor aanvang van het toernooi digitaal wordt verstrekt aan de teamleider. Een papieren versie
wordt uitgereikt op het Ambrastoernooi zelf. In het programmaboekje is o.a. het “Huishoudelijk
reglement”, “Wedstrijd reglement”, “Poule indeling” en “Algemene informatie” opgenomen.
Deelnemers dienen instructies van de toernooileiding en/of security ten alle tijden op te volgen.
De organisatie behoudt ten alle tijden het recht een team van inschrijving uit te sluiten of bij het niet
naleven van de regels te verwijderen van het toernooi. Consumptiebonnen die aangekocht zijn kunnen
niet worden ingeleverd en de aangegeven kleur van de bonnen zullen alleen geldig zijn. Dit zal bij het
verkooppunt duidelijk worden aangegeven.
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