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Voorwaarden
New York Marathon 2018 voor CliniClowns
Boekingen en annuleringen
•
•

•

•

•

•
•

Deelnemer meldt zich aan via de inschrijfmodule via het webadres
www.loopvoorcliniclowns.nl/nym-2018
Deelnemer bevestigt de inschrijving door € 250,= te storten op zijn/haar
online-account/profielpagina op bovengenoemde website. Bij annulering van
het arrangement kan men geen aanspraak maken op teruggave van dit
basisbedrag. Deelnemer krijgt dit bedrag niet terug, het is een eerste eigen
donatie/sponsoring als basis en om commitment te tonen naar het project en
donateurs/sponsoren die overwegen Deelnemer geldelijk te steunen.
Deelnemer ontvangt van onze reispartner een aanbetalingsfactuur van 40% van
het standaard reisarrangement (arrangement; donderdag heen-, maandag
terugvlucht, vier nachten in hotel in NY, startbewijs). Deelnemer ontvangt per 1
mei 2018 een factuur voor het restantbedrag (60%) te voldoen voor 1 juni.
Deelnemers die op of na 1 mei 2018 boeken, ontvangen een factuur voor het
gehele bedrag.
Deelnemer ontvangt vanuit onze reispartner een bevestiging van de geboekte
reis met daarbij de mogelijkheid om de reis te verlengen, alsmede een reis- en
annuleringsverzekering af te sluiten. Deze extra zaken worden direct bij onze
reispartner geboekt en betaald aan onze reispartner.
Deelnemer verplicht zich in te spannen om sponsorgelden te werven voor
Stichting CliniClowns. Het minimum te werven sponsorbedrag bedraagt
€3.000. Indien Deelnemer op 1 september 2018 dit bedrag niet heeft behaald,
zal CliniClowns een factuur sturen aan de Deelnemer voor het nog ontbrekende
bedrag tot € 3.000,=. Dus als Deelnemer € 600,= op 1 september 2018 op
zijn/haar online-account/profielpagina heeft staan, dan volgt vanuit
CliniClowns een factuur van € 2.400,= naar Deelnemer. De organisatie en onze
reispartner behouden zich het recht voor om Deelnemer de deelname te
ontzeggen indien deze aanvulling niet tijdig geschiedt.
Deelnemer kan tot 31 december 2018 sponsorgelden laten storten op zijn/haar
online-account/profielpagina.
Indien Deelnemer gedurende het voorbereidingstraject de reis annuleert, dan
heeft Deelnemer de volgende keuzes v.w.b. de geworven sponsorgelden:
o Deelnemer wijst de geworven sponsorgelden volledig toe aan een andere
deelnemer van dezelfde groep;
o Deelnemer neemt 50% van de geworven sponsorgelden mee naar het
eerstvolgende “Loop voor CliniClowns”-project. De andere 50% blijft
staan voor Stichting CliniClowns.
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o Indien men gedurende het voorbereidingstraject annuleert, dan is men
verplicht €500,= te voldoen als tegemoetkoming voor gemaakte kosten
(trainingen, begeleiding, kleding), tenzij men deelname uitstelt tot het
eerstvolgende "Loop voor CliniClowns"-project, in casu "New York
Marathon 2019 voor CliniClowns".
Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een
annuleringsverzekering met eventuele sportblessure-dekking. Deze verzekering
dekt alleen de kosten voor het reis-arrangement, dus niet genoemde kosten die
betrekking hebben op het begeleidingstraject en geworven sponsorgelden.

•

Te werven sponsorgelden en uitkeringen aan deelnemer
•

Als Deelnemer meer dan €6.000 krijgt Deelnemer €2.000 teruggestort ter
dekking van de reiskosten
• Als Deelnemer tussen €5.000 en €5.999 inzamelt, dan krijgt Deelnemer
€1.500 teruggestort ter dekking van de reiskosten
• Als Deelnemer tussen €4.000 en €4.999 inzamelt, dan krijgt Deelnemer
€1.000 teruggestort ter dekking van de reiskosten
• Als Deelnemer tussen €3.000 en €3.999 inzamelt, dan krijgt Deelnemer €500
teruggestort ter dekking van de reiskosten
• Als Deelnemer minder dan €3.000 inzamelt voor vertrekdatum, dan dient
Deelnemer zijn/haar account aan te vullen tot €3.000
Een deelnemer kan ook beslissen om geen geld terug te laten storten. De keuze is aan
de Deelnemer. Terugvragen van de uitkering ter dekking van de reiskosten dient te
geschieden uiterlijk 15 januari 2019 via een mail aan acties@cliniclowns.nl.

Inschrijven als team
•

•

Deelnemer kan ook met (een) andere Deelnemer(s) een team vormen. Indien een
team uit twee personen bestaat, verdubbelen de bedragen die hierboven zijn
genoemd. Dus de twee Deelnemers uit het team krijgen € 4.000 teruggestort als
ze € 12.000 ophalen. Indien dit team van twee personen minder dan € 6.000
heeft ingezameld, dient het account van het team aangevuld te worden tot €
6.000.
Indien een team uit drie personen bestaat, verdriedubbelen bovenstaande
bedragen. Enzovoorts.

