
 

Algemene voorwaarden powered by ignition 
 

1. De inschrijving geschiedt uitsluitend door middel van het invullen van het online reserveringsformulier. Nadat alle gegevens 

volledig zijn ingevuld, is de inschrijving bindend. Hierna ontvangt u van powered by ignition per e-mail een bevestiging van uw 

deelname met daarbij de annuleringsvoorwaarden. Een reservering is definitief op het moment dat deze door ons schriftelijk of 

via een e-mail wordt bevestigd.  

  

Indien u de reservering wenst te annuleren, gelden de navolgende betalingsvoorwaarden:  

- 100% betaling van het deelnamegeld bij annulering korter dan 8 weken voor aanvang van het desbetreffende evenement. 

- 50% betaling van het deelnamegeld bij annulering tussen de 8 en 12 weken voor aanvang van het desbetreffende 

evenement.  

- 10% betaling van het deelnamegeld bij annulering 12 weken of langer voor aanvang van het desbetreffende evenement. 

2. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, die als gevolg van of in samenhang met de deelname aan een powered by ignition 

event ontstaat. 

3. De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel van de deelnemer verband houdend met deelname aan een powered by 

ignition event. 

4. Het tarief voor de deelname wordt vermeld op www.poweredbyignition.com. De prijzen voor evenementen in Nederland zijn 

exclusief BTW en prijzen van evenementen in het buitenland zijn vrij van BTW. 

5. Na definitieve reservering, zoals is omschreven in punt 1., is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Indien u een 

annuleringsverzekering heeft afgesloten kunt u eventueel restitutie verder afhandelen met uw verzekeringsmaatschappij.  

  

5.1 Bij annulering deelname van een powered by ignition evenement tot 6 weken voor aanvang van het evenement, zal powered by 

ignition trachten om een vrijgevallen plaats in te vullen met een andere deelnemer. Powered by ignition is hier echter niet toe 

verplicht. Indien de vrijgevallen plaats kan worden ingevuld, zullen geen of een deel van de annuleringskosten bij u in rekening 

worden gebracht. 

5.2 De annulering van de inschrijving dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. De geldende annuleringsdatum is de datum 

waarop de annulering bij powered by ignition wordt ontvangen. Bij niet deelname (no show) zonder tijdige annulering moet het 

volledige inschrijfgeld worden betaald. 

6. Powered by ignition sluit iedere aansprakelijk uit voor alle schade, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals 

gevolgschade, die als gevolg van of in samenhang met de deelname aan een powered by ignition evenement ontstaat, behoudens 

aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers van 

powered by ignition. Indien en voor zover er op powered by ignition enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan 

ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe powered by ignition verzekerd is. 

7. Powered by ignition behoudt zich het recht voor het evenement, indien nodig, te verschuiven of te annuleren. Alleen in deze 

gevallen hebben de deelnemers recht op terugbetaling van het inschrijfgeld. Andere aanspraken zijn uitgesloten. 



 

8. Indien het geboekte evenement moet worden afgebroken (door overmacht zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden), krijgen de 

deelnemers voor het niet gevolgde deel van het evenement een percentage van het inschrijfgeld retour. Andere aanspraken zijn 

uitgesloten. 

9. Mondelinge verklaringen hebben geen geldigheid. Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden dienen schriftelijk te 

geschieden. 

10. Indien een bepaling van deze voorwaarden onwerkzaam is of niet uitvoerbaar blijkt, dan wordt hierdoor de geldigheid van de 

overige bepalingen in deze voorwaarden niet aangetast. 

11. Indien de overeenkomst wordt gesloten met een buitenlandse partner, dan is op de overeenkomst uitsluitend het recht van het 

Koninkrijk der Nederlanden van toepassing. 

12. Powered by ignition behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, mocht dit 

van toepassing zijn. 


