
 

 

Voorwaarden voor deelname aan de Rit om de Hertzberger Trofee 2018 

Algemeen 

De Rit om de Hertzberger Trofee wordt op 31 mei, 1 juni en 2 juni 2018 georganiseerd door de 

Stichting Vintage Cars & Castles (SVCC). De Rit om de Hertzberger Trofee is een 

regelmatigheidsrally voor klassieke auto’s die zijn gebouwd voor 31 december 1945. De snelheid is 

niet bepalend voor het eindklassement. Van doorslaggevend belang is het uitvoeren van 

routeopdrachten. 

Er kan gereden worden in 2 verschillende klassen met elk verschillende routeopdrachten. 

De 2 klassen zijn: 

• Sportklasse: deze klasse is voor de ervaren rallyrijders die gaan strijden om de Hertzberger 

Trofee. 

• Tourklasse: deze klasse is bedoeld voor de deelnemers die een mooie route willen rijden 

met eenvoudige opdrachten. 

Deelname kan uitsluitend plaats vinden op invitatie en staat open voor maximaal 45 equipes. 

 

1. Inschrijving 

Met uw persoonlijke toegangscode kunt u digitaal inschrijven via www.svcc.nu. U ontvangt de 

toegangscode in uw persoonlijke invitatie voor de Rit om de Hertzberger Trofee. De invitatie en 

toegangscode zijn niet overdraagbaar. Inschrijving voor privépersonen is definitief na overboeking 

van het inschrijfgeld ad € 1.650,- inclusief BTW indien uiterlijk betaald op 31 januari 2017. 

Inschrijving na deze datum is alleen mogelijk na overleg met de Evenementorganisatie; dit onder 

voorbehoud van beschikbaarheid. 

 

Zakelijke inschrijvingen zijn ook mogelijk. Een zakelijke inschrijving kost € 1.700,- exclusief 

BTW. Daarvoor krijgt uw onderneming een vermelding van uw logo in het routeboek tijdens het 

evenement en 1 startplaats. Alle kosten in verband met het opmaken van het logo en de deelname 

zijn voor rekening van de inschrijver. 

 

Alle correspondentie met de deelnemers geschiedt via e-mail en/of (verwijzingen naar) de website 

van de SVCC; u gelieve deze website regelmatig te raadplegen op nieuws en andere informatie. 

 

  

http://www.svcc.nu/


 

 

In het inschrijfgeld voor privépersonen is inbegrepen: 

• Catering voor 2 personen vanaf de ontvangst op donderdag 31mei 2018 tot en met het 

ontbijt op zaterdag 2 juni 2018, met uitzondering van de consumpties die na de diners op 

donderdag en vrijdag gebruikt worden; 

• 2 overnachtingen voor 2 personen in een 2-persoonskamer in het Hotel de Bilderberg te 

Oosterbeek. Toeslagen voor 1-persoonskamers ad € 50,00 per persoon per nacht zijn niet 

bij het inschrijfgeld inbegrepen; 

• De routeboeken; 

• Een leuk aandenken aan de rally; 

• …en niet te vergeten: de rally zelf! 

 

Zakelijke inschrijvers krijgen hetzelfde pakket als hierboven omschreven met vermelding van hun 

logo in het routeboek. 

 

2. Annulering 

Indien u na inschrijving en betaling door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de rally wordt 

bij annulering een deel van het inschrijfgeld gerestitueerd: 

Voor 1 maart 2018: 80% restitutie 

Van 1 maart 2018 tot 1 mei 2018: 40% restitutie 

Vanaf 1 mei 2018: geen restitutie 

 

Het is altijd mogelijk om met de Evenementorganisatie in overleg te treden over de overdracht van 

uw inschrijving aan een andere equipe. 

 

Als de organisatie besluit om de Rit om de Hertberger Trofee te annuleren zonder dat er sprake is 

van overmacht, wordt het volledige inschrijfgeld gerestitueerd. 

 

3. Overmacht 

De organisatie zal 50% van het inschrijfgeld restitueren indien het evenement door overmacht niet 

doorgaat. Overmacht is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke 

oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht der partijen. Bedoeld wordt onder 

meer het niet afgeven of het intrekken van de vergunningen, bijvoorbeeld wegens ziekten als 

mond- en klauwzeer, vogelpest, BSE, enzovoort. Ook extreme weersomstandigheden die gevaar 

kunnen opleveren voor de deelnemers worden daaronder verstaan. 

 

4. Organisatie 

De Rit om de Hertzberger Trofee is een initiatief van de Stichting Vintage Cars & Castles.  

Website: www.svcc.nu 

Contactpersoon is Arno Blokland, telefoon: 06-11 920 111. 

E-mail: arnoblokland@svcc.nu 

mailto:arnoblokland@svcc.nu


 

 

 

5. Officials 

Evenementorganisatie  Arno Blokland    06-11 920 111 

Locatiemanager   Elly Rijkenbarg    06-27 843 200 

Wedstrijdleiding en uitzetter Jan Berkhof    06-53 832 810 

 

 

6. Programma (wijzigingen voorbehouden; zie voor het actuele programma www.svcc.nu) 

Donderdag 31 mei 2018 

11.00-12.00 uur Ontvangst, inchecken en documentencontrole bij Hotel de Bilderberg 

te Oosterbeek 

12.15 uur   Welkomstwoord en briefing 

12.45 uur   Deelnemers naar de auto’s 

13.01 uur   Start van de Rit om de Hertzberger Trofee 

15.00 uur   Aankomst op theelocatie 

17.30 uur Geplande aankomst Hotel de Bilderberg te Oosterbeek 

Aansluitend borrel. 

18.00 uur   Borrel, BBQ, uitreiking Prix d’Unique. 

22.30 uur   Einde diner. Overnachting. 

Vrijdag 1 juni 2018 

9.01 uur   Start dag 2 van de Rit om de Hertzberger Trofee 

10.30 uur   Koffiepauze 

12.00 uur    Lunch 

15.00 uur   Aankomst op theelocatie 

17.30 uur Geplande finish bij Hotel de Bilderberg te Oosterbeek  

met aansluitend borrel 

20.00 uur   Diner met uitslag en prijsuitreiking. 

23.30 uur   Einde diner. Overnachting. 

 

Zaterdag 2 juni 2018 

Tot 11.00 uur  Ontbijt. Uitchecken deelnemers. 

 

7. Adres overnachtingen 

Hotel de Bilderberg 

Utrechtseweg 261 

6862 AK  Oosterbeek 

026-339 63 33 

 



 

 

8. Uitvallen 

Indien een equipe de rit niet verder kan uitrijden, dient de organisatie hiervan in kennis gesteld te 

worden. 

 

9. Aansprakelijkheid en verzekeringen 

Deelnemers aan de Rit om de Hertzberger Trofee erkennen dat autorijden niet zonder risico is. De 

organisatie wijst elke verantwoordelijkheid af bij enig incident of ongeval dat, gedurende of op 

weg van en naar de rally, door en/of aan de equipes en/of deelnemende voertuigen is veroorzaakt. 

De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid af voor het niet nakomen van de wet- en 

regelgeving. 

Equipes zullen tegen de organisatie en haar medewerkers geen claim indienen die voortkomt uit 

enig ongeval of incident dat het gevolg kan zijn van activiteiten van de organisatie, medewerkers, 

marshalls, officials of sponsors. Bestuurder en navigator verplichten zich om tijdens de 

documentencontrole een vrijwaringsclausule te ondertekenen. 

 

De equipe is verplicht om zelf een verzekering af te sluiten ter dekking van hun wettelijke 

aansprakelijkheid tegenover derden tijdens het deelnemen aan een regelmatigheidrally. 

 

10. Documentencontrole 

De deelnemers dienen de vrijwaringsclausule die zij via e-mail ontvangen zelf af te drukken en 

mee te nemen naar de documentencontrole. Daar zal gecontroleerd worden op de ondertekening. 

 

Bij de ondertekening van de vrijwaringsclausule wordt eveneens verklaard dat de auto, waarin 

men deelneemt aan de Rit om de Hertzberger Trofee, voorzien is van een geldige APK (indien 

wettelijk verplicht) en voldoende verzekerd is voor deelname aan het verkeer op de openbare weg 

en aan een regelmatigheidsrally. 

 

11. Wijzigingen 

Wijzigingen en aanvullingen op de voorwaarden zullen per e-mail worden gemeld. 

Het reglement van de Rit om de Hertzberger Trofee zal aan de deelnemers ongeveer een maand 

voorafgaand aan het evenement worden gemaild. Wijzigingen en aanvullingen op het reglement 

evenals wijzigingen in de route zullen aan de deelnemers gemeld worden bij de instructie voor 

aanvang van de etappes. 

 

12. Wisselbeker 

De winnaars van de sportklasse in de Rit om de Hertzberger Trofee zullen vermeld worden op de 

Hertzberger Trofee. De Trofee betreft een bronzen beeld dat eigendom is en blijft van de SVCC. 

 

Voor de hoogst geklasseerde equipe met een vrouwelijke rijder is een aparte prijs beschikbaar in 

de vorm van een beeld. Ook die prijs is een wisseltrofee en blijft eigendom van de SVCC. 


