
             

Bedrijf: 

Voornaam: 

Naam: 

Straat: Nr 

Postcode:  Gemeente: 

Tel: 

Gsm: 

E-mail:

BTW-nr: 

Naam ploeg 1:  (Naam ploeg 2): 

Datum van deelname: 

Inschrijving  Gemengde ploeg* 

BBQ Vlees/Vis** 

BBQ Veggi** 

Drankbonnen 

TOTAAL: 

Donderdagavond 28/7  
Vrijdagavond  29/7

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW tenzij anders vermeld.

  
        

Inschrijvingsformulier

BEDRIJVENTORNOOI  BEACHVOLLEY

*Er dient minstens 1 vrouw op het veld te staan.  Meer info op www.mechelenbeach.be 
** Extra inschrijvingen of wijzigingen voor de BBQ kunnen nog gebeuren tem woensdag 1 juli 

Ik ben ook geïnteresseerd in een partnership. Gelieve me te contacteren a.d.h.v. bovenstaande gegevens 
             
           

Schrijf u vandaag nog in voor het gemengd Beachvolleybaltornooi voor bedrijven, 6 tegen 6! 

Ik verklaar  kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden 
van toepassing op de bestelling van deze diensten, zoals hieronder vermeld. 

Vragen? Meer info op www.mechelenbeach.be of stuur gerust een mailtje!   

Gelieve deze bestelbon ingevuld te mailen naar mechelenbeach@gmail.com
Na het indienen ontvang je van ons de bijhorende factuur, je inschrijving is pas bevestigd als de betaling voldaan is. 

x €195 = 

x €21   = 

x €21   = 

x €2,1  = 

28/7 en 29/7

Arne Vrebos
X

Arne Vrebos



ALGEMENE VOORWAARDEN 

U schrijft zich in voor deelname aan het beachvolleybaltornooi van Cravat Events met maatschappelijke zetel te Vrijgeweidestraat, 61 , 2800, Mechelen, 
BTW BE 0660.790.229 
Het tornooi wordt georganiseerd in samenwerking met Mavoc en Stad Mechelen. 
Voor al uw vragen is Mechelen Beach uw aanspreekpunt. Mechelen Beach is te bereiken via e-mail: mechelenbeach@gmail.com. 

Artikel 1.            Inschrijving 
De deelnemers verklaren hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te 
schrijven voor het evenement.  
De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, deze algemene voorwaarden zijn aanvaard en na 
betaling van het inschrijvingsgeld aan Cravat Events 

Artikel 2.            Herroepingsrecht 
De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten. In geval van niet-deelname, ongeacht 
om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.  

Artikel 3.            Annulering van het evenement 
In het geval dat het beachvolleybaltornooi geannuleerd wordt omwille van het Covid-19 virus, ontvangt u uw inschrijvingsgeld terug. Hier gaan enkel €10 
servicekosten af.  

Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden ( dit betreft voornamelijk extreme weersomstandigheden of omstandigheden waarbij de 
veiligheid van de deelnemers niet kan worden gegarandeerd ) niet kan doorgaan, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het 
inschrijvingsgeld. De organisator VZW Mechelen Beach kan in dergelijk geval niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld. 

Artikel 4.            Deelname 
Deelname aan het evenement kan enkel met een geldige inschrijving  
De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische team en 
politie te volgen. 
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor 
zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname. 
De organisatie Cravat Events is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens 
en na de wedstrijden. 

Artikel 5.            Prijzen 
De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Artikel 6.            Betaling 
De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen volgens de bijhorende factuur. 
De facturen dienen betaald te worden op rekeningnummer van Cravat Events vermeld op de facturen. De facturen zijn betaalbaar op 30 dagen, tenzij 
uitdrukkelijk 
anders vermeld. 
Cravat Events meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-
verkoper.  Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen. 

Artikel 7.            Wijziging van de inschrijving 
Veranderen van gegevens en/of opties doet U door te mailen naar mechelenbeach@gmail.com. Inschrijvingen voor de BBQ kunnen doorgegeven of 
gewijzigd worden tot woensdag 1 juli 2022. 

Artikel 8              Gezond & veilig sporten 
Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vóór deelname een preventief 
sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer. 

Artikel 9.            Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten 
Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator Mechelen Beach. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel 
verbonden zijn met de organisatie. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, 
video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. 
Mechelen Beach en haar partners (waaronder Cravat Events) zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het Event alsook voor marketing en 
communicatiedoeleinden.  De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.  De deelnemer kan te allen tijde vragen om 
verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.  

ARTIKEL 10. Vertegenwoordiging 
De klant wordt geldig vertegenwoordigd door de ondertekenaar van de bestelbon. 

Artikel 11.          Opmerkingen/klachten 
Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen.  Mechelen Beach zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke 
opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen.  Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de 
deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.      

Artikel 12.          Geldigheid clausules 
Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de 
andere onderdelen van de voorwaarden.   

mailto:vzwrun@gmail.com
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