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Genk, 1 augustus 2017. 

DEELNAMEFORMULIER FABRIEKSBEZOEK 
 

Naam & Voornaam: ......................................................................... 
Adres: ............................................................................................... 
Tel/Gsm: .......................................................................................... 
E-mail: .............................................................................................. 
 
Ik verklaar lid te zijn van Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium en zal deelnemen aan de uitstap naar de 
Ferrari-fabrieken van 23-11-2017 tem 26-11-2017 met ........... aantal personen (*) of alleen. 
 

(*) Naam en voornaam andere deelnemer: .................................................................. 
Deze persoon is ook lid van Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium. 
 
Vluchtgegevens: 
Heenvlucht op donderdag 23-11-2017 Brussels-Charleroi Airport 12h45 - Bologna Airport 14h25. 
Terugvlucht op zondag 26-11-2017 Bologna Airport 10h30 - Charleroi Airport 12h20  
Alle info op www.ryanair.com/nl-be 
 
Kamerindeling: 
- 2/3 aparte bedden; 
- 2-persoonskamer met één groot bed (voor koppels) 
- 1-persoonskamer (meerprijs van 50,00 Euro) 
GELIEVE UW KEUZE TE MAKEN AUB !!! 
 
Bevestiging: 
Door storting van het voorschot van 200,00 Euro of eventueel het volledig bedrag op rekeningnr. van Scuderia Ferrari 
Club Genk-Belgium vzw met vermelding “Fabrieksbezoek 2017”. Het terugsturen van het volledig ingevuld 
deelnameformulier naar het Secretariaat van Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium vzw, p/a Giulietti G., Weg naar As 223 te 
3600 Genk-België of doormailen naar scuderiaferrariclubgenk@hotmail.com. Uiterste datum van inschrijving is vastgelegd 
op 10 oktober 2017. Ik verklaar hiermee akkoord te gaan en aanvaard de algemene voorwaarden vermeld in dit 
deelnameformulier. 

Handtekening 
 
 
 
..................................................................... 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

1. De prijs is berekend op een deelname van minimum 40 deelnemers; 
2. Maximum aantal inschrijvingen is vastgelegd op 50 deelnemers; 
3. Iedere deelnemer is voor 01 augustus 2017 lid geworden van Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium vzw; 
4. Gedurende de eerste 25 kalenderdagen, te tellen vanaf de datum vermeldt op de uitnodiging voor deze uitstap, worden enkel de 
inschrijvingen aanvaard van leden die afgelopen jaar, in 2016, niet de kans hebben gehad om mee te gaan naar de Ferrari-fabrieken. De 
desbetreffende leden die wensen deel te nemen aan deze uitstap, dienen het deelnameformulier op te sturen en het voorschot te 
storten binnen deze vooropgestelde periode; 
5. Na het verstrijken van deze periode worden alle overige inschrijvingen aanvaard, mits het tijdig opsturen van het deelnameformulier 
en de storting van het voorschot en mits het niet overschrijden van het maximum aantal deelnemers; 
6. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers, heeft het Bestuur het recht om de deelnemers te selecteren volgens de 
anciënniteit van lidmaatschap bij Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium en datum van ontvangst van het deelnameformulier alsook de 
datum van storting van het voorschot en/of volledig bedrag; 
7. Het deelnameformulier dient de deelnemer volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar het Secretariaat van Scuderia 
Ferrari Club Genk-Belgium, p/a Weg naar As 223 te 3600 Genk-België of mailen naar: scuderiaferrariclubgenk@hotmail.com; 
8. De datum van 10 oktober 2017 werd vastgelegd als uiterste datum van inschrijving voor alle leden; 
9. Na de uiterste datum van inschrijving, zijnde 10 oktober 2017, zal het Bestuur een lijst opmaken van alle ingeschreven deelnemers 
en schriftelijk (mail of brief) hun deelname definitief bevestigen; 
10. Wordt het aantal van 50 deelnemers overschreden, dan zal het Bestuur de 50 kandidaten selecteren volgens de criteria vermeld in 
punt 4, 5 en 6 van deze Algemene Voorwaarden. De niet-geselecteerde deelnemers zullen uiteraard ook ingelicht worden en hun 
voorschot/volledig bedrag terugkrijgen. Zij zullen de absolute prioriteit krijgen bij de organisatie van een volgend fabrieksbezoek. 
11. Indien er door een grote interesse van de leden, het maximum aantal deelnemers eerder wordt bereikt als de voorziene uiterste 
datum van inschrijving, zijnde 10 oktober 2017, engageert het Bestuur van Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium zich om dit tijdig bekend 
te maken aan alle leden en de ingeschreven leden schriftelijk hun deelname bevestigen zoals vermeld in punt 9. Hierdoor kunnen de 
ingeschreven leden tijdig hun vlucht boeken voor deze uitstap. 
12. Iedere deelnemer staat zelf in voor de boeking van zijn/haar heenvlucht; Charleroi – Bologna en zijn/haar terugvlucht Bologna – 
Charleroi; 
13. Iedere deelnemer staat ook zelf in voor het vervoer van en naar de luchthaven van Charleroi. Indien hij/zij opteert voor een 
alternatief vervoer (bijvoorbeeld met eigen wagen) of andere vluchturen en/of luchthavens, zal hij/zij het Bestuur van Scuderia Ferrari 
Club Genk-Belgium tijdig inlichten zodat het vooropgestelde programma niet in het gedrang komt; 
14. Het bezoek aan de Ferrari-fabrieken is enkel toegankelijk voor de deelnemers die ouder zijn dan 14 jaar, lid zijn van Scuderia Ferrari 
Club Genk-Belgium vzw, in het bezit zijn van geldige lidkaart anno 2017, paspoort of identiteitskaart en begeleid zijn door een 
volwassen Seniorlid en/of Family-lid; 
15. Mocht een deelnemer jonger zijn dan 14 jaar dan dient het Bestuur tijdig ingelicht te worden. Scuderia Ferrari Club SCArL voorziet 
een alternatief programma tijdens het bezoek aan de Ferrari-fabrieken voor jongeren onder de 14 jaar. 
16. Het is strikt verboden om fototoestellen, gsm en/of videotoestellen binnen te brengen in de Ferrari-fabrieken. Indien de deelnemer 
hierop een inbreuk maakt, wordt door het veiligheidspersoneel van Ferrari Spa. het toestel in beslag genomen en riskeert de 
deelnemer uitgesloten te worden van Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium vzw; 
17. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, zal de reis toch kunnen doorgaan mits het aanrekenen van een 
meerprijs door het Bestuur. Het Bestuur zal de deelnemers hierover tijdig informeren; 
18. Iedere deelnemer is tijdens de reis in het bezit van geldige identiteitskaart en/of paspoort voor Italië en iedere deelnemer is in het 
bezit van een geldige lidkaart van Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium anno 2017; 
19. Het programma kan nog altijd gewijzigd worden in functie van de beschikbaarheid van de te bezichtigen locaties en de afgesproken 
eetgelegenheden. Het Bestuur zal de deelnemers tijdig informeren van alle wijzigingen in het programma; 
20. De vereniging Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium vzw noch het Bestuur van deze vereniging kunnen aansprakelijk worden gesteld 
voor enige schade aan derden of ongevallen veroorzaakt door een of meerdere deelnemers tijdens deze reis. 
21. Mocht de reis uiteindelijk niet kunnen doorgaan door onvoorziene omstandigheden, zoals noodweer, aflastingen van vluchten of 
andere heirkracht, dan kan noch de vereniging, noch het Bestuur van Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium vzw aansprakelijk gesteld 
worden voor de terugbetaling van alle gemaakte kosten voor de deelname aan deze reis. 
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