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Durbuy 2020 
The « Bentley’s Boys Tour 2020 » 

and their charming ladies 

 REGLEMENT EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

  
     

A. Reglement en deelnemingsvoorwaarden 

Voorwoord 

De rally organisator handelt niet als professionele “tour 
operator” (VZW S3C). De vereniging heeft als doel oldtimer 
liefhebbers samen te brengen met het oog op rationalisatie van 
de kosten die met de organisatie van dergelijke evenementen 
gepaard gaan.  

1. Definitie van het evenement 
Het betrokken evenement is een rally (hierna genaamd : “The 
Bentley Boys Tour”) waaraan uitsluitend vooroorlogse Bentley’s 
of Bentley Specials kunnen deelnemen. Het streefdoel is 
veeleer de ontdekking van de omgeving rond en in Durbuy zelf, 
zonder enige notie van competitie (regularity e.d ). Het is dan 
ook verplicht de verkeersregels na te volgen. 

2. Organisatie comité 
Directeur : De heer Guy LIBENS 

Adjunct-directeur : De heer Franz Lamot 

2. Omschrijving van de rally 

De rally, die uit drie etappes doorheen de Durbuy streek 
bestaat, zal van 16 tem 18 oktober 2020 plaatsvinden. 

De voorziene route, het hotel en de hieronder vermelde 
dienstverleningen maken integraal deel uit van de algemene 
voorwaarden.  

De organisator mag het programma wijzigen inzake route, 
hotel, activiteiten of andere dienstverleningen, indien 
onvoorziene omstandigheden hem hiertoe dwingen, of, om het 
evenement te verbeteren. Elke wijziging zal zo goed mogelijk 
de initieel voorziene dienstverlening evenaren, zonder dat 
hiermee enige prijsverhoging of -vermindering mee gepaard 
gaat. 

3. Toegelaten voertuigen 

Zijn toegelaten alle voertuigen van het merk Bentley 
conform de internationale verkeersnormen, ouder dan 50 
jaar. Uitsluitend het aanvaardingscomité is bevoegd om te 
bepalen welke voertuigen toegelaten worden en welke niet, 
zonder hiervoor rekenschap te moeten geven. De deelnemers 
worden geacht hun voertuig technisch in orde te stellen 
alvorens deel te nemen aan het evenement. 

4. Inschrijving van de deelnemers 

Deelname is enkel mogelijk op uitnodiging. Het maximum 
aantal toegelaten wagens is beperkt tot 15. 

Bij de definitieve vastlegging van de verschillende 
engagementen, zal de organisatie, ten laatste op 1 juli een 
definitieve deelname bevestiging aan de verscheidene 
deelnemers sturen. De niet-aanvaarde kandidaten komen dan 
op de wachtlijst terecht en zullen zo snel mogelijk verwittigd 
worden in geval van annulatie door één van de aanvaarde 
deelnemers. 

De organisatie behoudt zich volgend recht : 

- Het termijn voor vastlegging van de engagementen 
te verlengen ; 

- Het aantal toegestane voertuigen achteraf te 
verhogen of te verlagen ; 

- Een aanvraag tot deelname te weigeren zonder 
hiervoor rekenschap te moeten geven. 

Een aanvraag tot deelname wordt aanvaard, indien wordt 
voldaan aan volgende punten : 

- Overhandiging van het volledig ingevulde en 
ondertekende originele deelnameformulier. De 
ondertekening ervan bevestigt tevens de aanvaarding 
van huidig reglement. 

- Overschrijving van het integrale bedrag. 
- Het engagement, mits ondertekening van huidig 

reglement om ten laatste op 1 oktober 2020 
volgende documenten te bezorgen : 

- Kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig 

- Kopie van het BA attest; 
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Deze documenten zullen de organisator bezorgd worden : 

- per mail naar : contact@spaclassiccarclub.com 

- per post naar : S3C Guy Libens, Wavreumont,nr 7 te 
B - 4970 Stavelot (België) 

5. Inschrijfgeld – Transport – Verzekering 

5.1. Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld voor de “Bentley Boys Tour 2020” bedraagt 
EUR 2.400.-. Deze prijs is voor één auto en twee inzittenden 
en is inclusief : 

- Onthaal bij de “Sanglier des Ardennes” op 16 oktober 
vanaf 16u. 

- Het technisch en administratieve keuring van de 
wagens dat om 16u zal beginnen. Overhandiging van 
de nummers. Beveiligde parking. 

- Briefing ter voorstelling van de concurrenten, het 
organisatieteam en de route zelf. 

- Verwelkomingsdrink. 

- Een dîner in restaurant « XXX » inclusief dranken. 

- Een overnachting van 16 op 17 oktober in een double 
room in de “Sanglier des Ardennes” 

- Het ontbijt op zaterdag 17 oktober. 

- Overhandiging van roadbook en instructies. 

- De start is voorzien om 9.00u. 

- Technische assistentie. 

- Een depannage service (trailer) die indien nodig een 
wagen naar het einde van de etappe zal 
transporteren.   

- Een lichte lunch inclusief dranken. 

- Het gastronomisch dîner in het restaurant van de 
“Sanglier des Ardennes” georchestreerd door niet 
minder dan Wout Bru. 

- Het ontbijt op zondag 18 oktober. 

- Start van de ochtendrit om 9.00u 

- Terugkeer in het hotel met aansluitend een lichte 
lunch rond 12u30 

- Uitreiking van de prijzen. Einde van de rally. 

-

De inschrijving is pas geldig na ontvangst van een voorschot 
van 50% van het totale bedrag op de rekening van de 
organisator, met name de S3C, ook terug te vinden op het 
inschrijvingsformulier. Het saldo uiterlijk op 1 augustus betaald 
te worden. 

5.2.   Annulatievoorwaarden. 

Voorschotten en inschrijfgeld zullen integraal terugbetaald 
worden indien  : 

- De deelname wordt geweigerd. 

- De rally niet zou kunnen plaatsvinden door elke 
andere reden dan in geval van overmacht.  

- Indien één van de deelnemers, voor welke reden dan 
ook zijn deelname aan de rally wenst te annuleren, 
zal hij de organisator hiervan schriftelijk, per 
aangetekend schrijven, op de hoogte brengen. De 
annulatiekosten zijn de volgende : 

o Tot en met 1 augustus 2020 : 50 % van het 
totale inschrijfgeld 

o Na 1 augustus 2020 : het integrale 
inschrijfgeld. 

Na 1 augustus 2020 zal elke wijziging inzake deelnemende 
equipes pas na goedkeuring van het toelatingscomité worden 
aanvaard. De betrokken deelnemers zullen de hierdoor 
eventuele bijkomende kosten moeten dragen. 

6. Equipes 

Enkel de ingeschreven en toegelaten equipes worden aan de 
start aanvaard, beiden, piloot en co-piloot beschikken over 
een conform rijbewijs. Beide teamleden zullen tijdens de rally 
het stuur mogen nemen, voor zover de verzekeringspolissen dit 
uiteraard indekken. 

7. Staat van het voertuig en keuring 
Elke equipe zal zich, voltallig, dienen te melden bij de 
administratieve keuringen die zullen plaatsvinden conform in 
artikel 5.1 opgenomen planning. Bij deze keuring zal elke 
equipe volgende documenten moeten voorleggen : 

- Het kentekenbewijs van het voertuig ; 

- Een verzekeringsattest van zijn voertuig ; 

- Beide geldige rijbewijzen; 

- De disclaimer, door beide teamleden ondertekend. 

De organisator zal het volgende checken : 

- De conformiteit van het voertuig met hetgeen 
opgegeven werd op het inschrijvingsformulier ; 

- De algemene staat van het voertuig ; 

- De aanwezigheid van essentiële veiligheidselementen 
zoals een brandblusser, een veiligheidsdriehoek, een 
bandenreparatie spray of reservewiel en een 
verbanddoos. 

De organisator behoudt zich het recht een deelnemer niet te 
laten starten indien hij aan één van de opgelegde regels 
inzake, zowel technische als administratieve keuring, niet zou 
voldoen.  

8. Technische assistentie 

Een assistentie wagen zal de deelnemers begeleiden gedurende 
de volledige rit. Technische assistentie is enkel voorzien voor 
kleine ingrepen. 

Ondanks het professionalisme en de technische vaardigheden 
van de techniekers, kan de organisatie niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor de technische ingrepen noch het resultaat 
ervan garanderen. Elke technische interventie, depannage, 
transport- of takeldienst die door een deelnemer buiten de 
organisatie zelf wordt geregeld, zal ten koste zijn van de 
betrokken deelnemer. 

9. Imagorechten 

Mits hun inschrijving aan de Bentley Boys Tour geven de 
deelnemers de organisator expliciet de toestemming elke foto 
of film, waarin ze zouden verschijnen, te mogen gebruiken 
tijdens de voorstelling van een gelijkaardig evenement van 
S3C. Ook de publicatie van de deelnemerslijst met vermelding 
van hun naam en voertuig wordt bij deze door elke deelnemer 
toegestaan  

10. Reclamaties 

De  “Bentley Boys Tour”  is een evenement voor collectie- 
voertuigen waarbij de nadruk vooral gelegd wordt op 
gezelligheid, ontspanning en fun. Mits ondertekening van dit 
reglement engageert elke deelnemer er zich toe, de regels en 
beslissingen van de organisatoren en/of van het racecomité te 
aanvaarden en na te volgen. De beslissingen van het 
racecomité zijn onweerlegbaar. 

Page  sur 2 3



SPA CLASSIC CAR CLUB ASBL  1/5/20

11. Betwisting 

Elke betwisting mbt tot interpretatie en uitvoering van huidig 
reglement zal ressorteren onder uitsluitende bevoegdheid van 
de Rechtbank van Luik. Enkel de Franstalige tekst van huidig 
reglement is rechtsgeldig en uitsluitend de Belgische wetgeving 
is van toepassing. 

12. Lidmaatschap  

Door uw deelname aan een S3C evenement wordt u 
automatisch lid van de vereniging. Elke deelnemer zal 
bijgevolg een lidkaart en nummer overhandigd krijgen. Het  
l idmaatschap biedt toegangsrecht tot andere S3C 
evenementen. 

  

Voor akkoord, 

De deelnemer, 

Piloot     Co-Piloot: 

Naam:     Naam 
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