
 
Algemene voorwaarden Bedrijvenwedstrijd 

1. Het bestuur bepaalt ieder jaar de hoogte van het bedrag voor deelname en het 
maximale aantal inschrijvingen dat voor de wedstrijddag wordt geaccepteerd. 

2. De inschrijving komt tot stand door middel van het insturen van het digitale 
inschrijfformulier. 

3. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt de deelnemer schriftelijk (per e-
mail) bericht of hij wel of niet in aanmerking komt voor deelname aan de 
Bedrijvenwedstrijd. 

4. De inschrijving is pas definitief als de betaling van het inschrijfgeld uiterlijk op de 
vervaldatum van de factuur is voldaan. 

5. Boten zijn niet onderling overdraagbaar. Bij verhindering moet de organisatie op de 
hoogte worden gesteld en zij zal dan een vervanger aanwijzen. Mocht het 
inschrijfgeld al betaald zijn dan wordt dat teruggestort. 

6. Voor de Bedrijvenwedstrijd is een minimaal aantal deelnemers van 25 bepaald. Als 
dat aantal niet wordt gehaald bestaat de mogelijkheid dat de wedstrijd zal worden 
afgelast. Deelnemers worden hier tijdig van in kennis gesteld en eventueel betaald 
inschrijfgeld zal worden teruggestort. 

7. Als gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden of onvoorziene calamiteiten kan 
de wedstrijdcommissie besluiten de wedstrijd af te gelasten of aan te passen. Op 
welke wijze deelnemers hier over geïnformeerd worden en of teruggave van 
inschrijfgeld van toepassing is, zal op dat moment worden vastgesteld. 

8. Voor veiligheid, aansprakelijkheid en verzekering is maximaal aantal opvarenden 
(bemanning uitgesloten) vastgesteld op maximaal 12 personen. Daarboven heeft 
de schipper het recht personen de toegang tot het schip te weigeren.  

9. Deelname aan de Elburger Botter Bedrijvenwedstrijd geschiedt geheel op eigen 
risico. De Stichting tot Behoud van Elburger Botters, het organiserend comité en de 
wedstrijdcommissie zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voor, 
tijdens of na de wedstrijd ontstaat of op enigerlei wijze voortkomt uit deelnemen aan 
het evenement. Met uw inschrijving accepteert u deze uitsluiting van 
aansprakelijkheid. 


