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Algemene voorwaarden & wedstrijdreglement – Cento Miglia 
 

Algemene voorwaarden 
 

Artikel 1. Algemeen 
1. Cento Miglia  is een organisatie van Kiwanis Tessenderlo met 

ondernemingsnummer 0607.883.558, Hofstraat (C) 9 bus 20 3980 Tessenderlo 
2. Met wij, we of ons worden de medewerkers of ingeschakelde derde partijen 

van Cento Miglia bedoeld.  
3. De deelnemer is degene die een overeenkomst aangaat met Cento Miglia. 
4. Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden genoemd worden zijn 

inclusief btw.  
 

Artikel 2. Toepasselijkheid/geldigheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en 

aanbiedingen, waarbij Cento Miglia diensten en/of producten levert of 
aanbiedt. 

2. Afwijkingen in deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Wanneer is gebleken dat één of meer clausules in deze algemene 
voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de rest van de algemene 
voorwaarden in stand. In dit geval worden de clausules vervangen door 
nieuwe clausules. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig in het Nederlands. 
5. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om de algemene 

voorwaarden vanuit het Nederlands te laten vertalen wanneer de deelnemer 
de taal niet (voldoende) beheerst. 

 
Artikel 3. Essentiële verplichtingen 

1. Facturen dienen tijdig betaald te worden op het bankrekeningnummer zoals 
vermeld op de factuur en dit binnen de opgegeven betalingstermijn. 
Inschrijvingen/sponsoring op/aan de deelname van de Cento Miglia Rally en 
het Cento Miglia Dinner via onze webshop zijn nooit refundable.  

 
Artikel 4. Algemene voorwaarden en annulatierecht 

1. De deelnemer/sponsor  verbindt zich automatische met Cento Miglia door de 
inschrijving/aankoop via onze webshop. Hierdoor erkent hij de Algemene 
voorwoorden, onze privacy & cookie policies en het wedstrijdreglement te 
hebben gelezen. 

2. Cento Miglia behoudt zich het recht voor om de rally zonder opgave van reden 
te kunnen annuleren.  

 
Artikel 5. Contractsduur en beëindiging 

1. Door de inschrijving/aankoop via onze webshop erkent de deelnemer/sponsor 
dat er een overeenkomst bestaat tussen partijen die geldig zal blijven tot nadat 
de Cento Miglia Rally 2023 verreden is. 

2.  
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Artikel 6. Annuleren 
1. Er is geen annulatierecht op uw deelname aan of sponsoring van de Cento 

Miglia. 
 

Artikel 7. Tarieven 
De tarieven zoals gepubliceerd in onze webshop zijn de geldende tarieven voor de 
deelname aan of sponsoring van de Cento Miglia 2023. Alle vermelde prijzen zijn 
BTW-inclusief. 
 
Artikel 8. Betaling 
1. Alle betalingen dienen netto zonder disconto te gebeuren op de zetel van Cento 

Miglia. In geval de aankoop/inschrijving via de webshop gebeurt is deze betaling 
instant. 

2. De betalingstermijn staat aangegeven op de factuur. Deze dient nageleefd te 
worden, zoals eerder vermeld in deze algemene voorwaarden. Ook het 
bankrekeningnummer is hierop te vinden. 

3. Bij niet tijdige betaling behoudt Cento Miglia zich het recht voor de uitvoering van 
de overeenkomst direct stop te zetten. Vanaf dat moment is aan Cento Miglia 
een rente verschuldigd van 5% per te laat betaalde dag op het openstaande 
bedrag. 

4. Bij gebreke aan betaling wordt bij elke herinnering €12,50 administratiekosten 
aangerekend om de opvolging en extra werkzaamheden met betrekking tot het 
openstaande bedrag te dekken. Elke laattijdige betaling of niet-nakoming van 
tenminste één van de essentiële verplichtingen van de contractant maakt het 
verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk 
opeisbaar. 

 
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid  
 
De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade, 
diefstal en persoonlijk letsel tijdens de duur van de rally op en rond het parcours, 
catering faciliteiten of eender welke zone/ruimte die in verband kan worden gebracht 
met de rally. 
 
Artikel 10. Intellectueel eigendom 

1. Cento Miglia blijft houder en eigenaar van de rechten die berusten op onder 
meer het merk, modellen, de handelsnaam, de huisstijl, eigen foto’s, de 
content, e.d.  

2. Vermelde werken zullen zonder schriftelijke toestemming van Cento Miglia noch 
gekopieerd, noch vertaald, noch aan derden ter hand mogen worden gesteld, 
ter inzage mogen worden gegeven of bekend gemaakt mogen worden wanneer 
dit commerciële doeleinden heeft.  

3. Bij niet nakoming van deze voorwaarden m.b.t. het intellectuele eigendom zal 
de deelnemer/sponsor een boete van €5000,00 (vijfduizend euro) per dag en 
per overtreding verbeuren, opeisbaar zonder dat ingebrekestelling vereist is. 
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Artikel 11. Rechtbank 
1. Bij geschil dat niet in der minne opgelost geraakt, behoren alle betwistingen 

betreffende interpretatie, geldigheid of uitvoering van de onderhavige 
overeenkomst uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het 
gerechtelijk arrondissement te Hasselt. 

2. Cento Miglia behoudt zich het recht voor om een zaak in te leiden in het 
gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de 
deelnemer/sponsor . 

 
Artikel 12. GDPR 
3. De deelnemer/sponsor erkent kennis genomen te hebben en akkoord te zijn met 

deze algemene voorwaarden, privacy- en cookie policy en disclaimer. Deze 
maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden en worden beschouwd 
als aanvaard. 
 

Wedstrijdreglement 
 

Artikel 1. Algemeen en technisch reglement  
1. De Cento Miglia is een bijeenkomst van voertuigen met een toeristisch 

parcours. 
2. Het deelnemende voertuig en zijn bestuurder moeten beantwoorden aan de 

wettelijke verkeersregels in België, waaronder: 
2.1. het voertuig moet ingeschreven zijn 

2.2. het voertuig moet verzekerd zijn (minimaal voor burgerlijke 
aansprakelijkheid) 
2.3. het voertuig moet in goede mechanische staat zijn en in 

overeenstemming met de verkeersreglementen 
2.4. de bestuurder moet houder zijn van een geldig rijbewijs 

3. De organisatoren behouden zich het recht voor om een controle van het 
voertuig uit te voeren, zowel wat betreft het voorkomen als de authenticiteit, 

en kunnen zo nodig bijkomende documenten of bewijsstukken opvragen. 
4. De organisatoren behouden zich het recht voor om een voertuig de start te 

weigeren als het niet voldoet aan voorgaande bepalingen – deze beslissing is 
onaanvechtbaar. 
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5. De deelnemers en de passagiers zullen onder alle omstandigheden de 
richtlijnen van de organisatoren en de herkenbare vertegenwoordigers 

(armband of gilet) en uiteraard ook van de Politie, opvolgen. 
6. De organisatoren behouden zich het recht voor om het programma van de 

toerrit te wijzigen, zelfs zonder voorafgaande verwittiging, als de 
omstandigheden hierom vragen. 

7. Om organisatorische-, publieks- en veiligheidsredenen is het niet toegestaan 
om te starten met een ander voertuig dan dat welk is ingeschreven. 

8. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of 
schade, diefstal en persoonlijk letsel. 

9. Vóór de start dient u een formulier “Afstand van verhaal” in te vullen en te 
ondertekenen. 

 
Artikel 2. Klassement - berekening - prijzen 

1. Om opgenomen te worden in het klassement is een starttijd en een 
aankomsttijd noodzakelijk. 

2. Berekening strafpunten: 
2.1. U komt beter te laat aan dan te vroeg. Per minuut te vroeg krijgt u 10 

strafpunten, per minuut te laat slechts 1 strafpunt. 
2.2. Behendigheidstesten 
Er worden een aantal behendigheidsproeven gedaan 

2.3. Puzzel 
Onderweg zal u borden tegenkomen waarop een letter afgebeeld staat. Voor 

elke ontbrekende of foute letter krijgt u 10 strafpunten. Om in aanmerking te 
komen als 1ste, 2de of 3de prijswinnaar dient de deelnemer aanwezig te zijn 

op het avondfeest. Hij of zij kan niet vervangen worden door een andere 
aanwezige deelnemer. Het startnummer van elke aanwezige deelnemer op 

het avondfeest geeft ook recht op deelname aan de tombola. 
 

Door zich in te schrijven, bevestigt de deelnemer dat hij bovenstaande voorwaarden 
heeft gelezen en er zich volledig akkoord mee verklaart. 


