
Inschrijfformulier        

 

 

Ondergetekenden schrijven zich in voor een reis, georganiseerd door  
Classic Car Travel Europe naar de volgende bestemming (aankruisen wat van toepassing is) 

[ ] Zwarte Woud (D) van 6 t/m 12 mei 2023.  Prijs € 1.850,-- per persoon (op basis van 2 personen op  
 één kamer). 

[ ] Wales (GB) en Ierland van 15 t/m 29 juni 2023. Prijs € 3.800,-- per persoon (op basis van 2 personen 
 op één kamer). 

[ ] Toscane (I) van 26 augustus t/m 4 september 2023. Prijs €  2.800,-- per persoon (op basis van 2   
 personen op één kamer).   

[ ] De prijs voor Toscane is exclusief transport van de klassieker naar Pisa v.v. en exclusief de   
 vliegtickets v.v. Beide kunnen wij voor u boeken, deze worden tegen kostprijs aan u    
 doorberekend. Geef d.m.v. aankruisen aan dat u dit wenst. Wij nemen daarover contact met u op. 
  
[ ] Voor eenpersoons kamers, prijs op aanvraag 

[ ] Upgrade voor een kamer1 categorie hoger dan de standaardkamer, dit betekent mooier uitzicht of   
 grotere kamer: prijs op aanvraag  

De bovenvermelde prijzen zijn op basis van logies/ontbijt/diner en wijn arrangement. Data onder 
voorbehoud. 

Wanneer door de bevoegde instanties in het land van bestemming wordt bepaald dat er niet 
gereisd kan worden ten gevolge van Corona beperkingen, dan ontvangt u een voucher voor de 
reeds betaalde termijnen. Wanneer u door ziekte van uzelf of een familielid niet kunt 
meegaan, dan zijn de algemene voorwaarden van toepassing, als vermeld op pagina 3. U dient 
hiervoor zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 

De betaling voor alle reizen geschiedt in termijnen. De eerste termijn is 40% van de totale reissom  
en deze termijn dient bij inschrijving te worden voldaan. U ontvangt hiervoor een factuur.  
De verplichte bijdrage aan het garantiefonds van € 15,-- wordt op de eerste factuur in rekening 
gebracht. 
De tweede termijn van 30% van de reissom zal verschuldigd zijn 3 maanden voor aanvang reis. De 
derde termijn van 30% van de reissom zal  2 maanden voor aanvang van de reis verschuldigd is. 
Voor alle termijnen ontvangt u facturen. 

Lees s.v.p. de volgende bladen aandachtig door. Vul in zoveel mogelijk met blokletters. 
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Jansbuitensingel 23-22 
6811 AD Arnhem 
tel. 0651 224 257 

e-mail:ccte@ziggo.nl 
IBAN NL62 ABNA 0880650125 

BTW nr. 806525393 B01 
KvK 30146544 

Paraaf deelnemer 1: _____________________           Paraaf deelnemer 2: _____________________ 

   



 

Eerste deelnemer
Achternaam zoals op reisdocument en 
roepnaam

Voornamen volgens reisdocument (eerste 
naam voluit)

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

e-mail adres

Geboortedatum en geboorteplaats

Nummer reisdocument: attentie: voor 
Wales (GB) is alleen paspoort toegestaan

Datum geldigheid reisdocument

Eventuele voedselallergie

Kenteken auto

Merk en type auto

Tweede deelnemer
Achternaam zoals op reisdocument en 
roepnaam

Voornamen volgens reisdocument (eerste 
naam voluit)

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

e-mail adres

Geboortedatum en geboorteplaats

Nummer reisdocument: attentie: voor 
Wales (GB) is alleen paspoort toegestaan

Datum geldigheid reisdocument

Eventuele voedselallergie
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Eventuele wensen of opmerkingen van uw kant voor een zo prettig mogelijke reis: 



Algemene voorwaarden voor deelname aan door CCTE georganiseerde reizen 
• De reizen worden georganiseerd voor young- en oldtimers en hun berijders. Het doel is om met elkaar een mooie reis te maken die 

het karakter heeft van een gezelligheidsreis. Het is geen wedstrijd. 
• Het aantal deelnemende equipes is, afhankelijk van de bestemming, maximaal 18-20. Op basis van de datum van inzending van de 

inschrijvingsformulieren en de eerste aanbetaling vindt toewijzing plaats; 
• Afhankelijk van de afmeting van de auto, kan een toeslag voor het vervoer in rekening worden gebracht wanneer de auto’s per 

vrachtwagen of per boot worden vervoerd; 
• De prijs van deelname is gebaseerd op equipes bestaande uit twee personen; voor één persoon geldt een andere reissom en dient 

offerte te worden aangevraagd; 
• Deze reis wordt georganiseerd voor youngtimers en oldtimers. Als de ingeschreven auto bij aanvang van de reis defect is, dan kan 

worden deelgenomen met een andere auto, uiteraard in overleg met de organisatie; 
• De organisatie behoudt zich het recht voor om kleine veranderingen in het programma aan te brengen; 
• Deelnemers aan onze reizen dienen te verklaren dat zij goed gezond zijn van lichaam en geest en zich in alle opzichten in staat 

achten om aan deze reis deel te nemen. Zij dienen te voldoen aan de tijdens de reis geldende Corona regels; 
• De bestuurders van de auto dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs; 
• Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van overtredingen van de geldende verkeersregels en plaatselijke wetten; 
• Deelnemers begrijpen dat een dergelijke toerrit risico’s met zich meebrengt en accepteren die risico’s; 
• De tochten voeren soms door bergachtig gebied en dit vraagt ook van de auto een uitstekende conditie: de deelnemer dient 

hiervoor zorg te dragen; 
• Deelnemers dienen door ondertekening van een inschrijfformulier de organisatie en de andere deelnemers, te vrijwaren van 

aanspraken op vergoeding van schades, onkosten tengevolge van enige handeling, nalatigheid of schending van de wet; 
• Deelnemers dienen een geldige autoverzekering te hebben die de schade dekt die aan derden wordt toegebracht;  
• Wij houden ons het recht voor om kosten door te berekenen die het gevolg zijn van gestegen brandstofprijzen, veranderde 

wisselkoersen en gestegen belastingen, e.e.a. ten opzichte van de datum van boeking. Dit geldt ook voor prijsstijging van ferry’s, 
vliegmaatschappijen of dergelijke, voor zover deze zijn opgenomen in de reissom. 

• Deelnemers dienen zorg te dragen voor een annuleringsverzekering en evt. reisverzekering. 

Annulering en terugbetalingen 
• De reis kan door CCTE worden afgelast als vier maanden voor aanvang van de reis minder aanmeldingen zijn ontvangen dan 

tweederde van het totaal aantal beschikbare plaatsen. Alle betaalde inschrijfgelden zullen dan door CCTE worden terugbetaald. 
• Wanneer tengevolge van overmacht (te denken valt aan natuurrampen of politieke veranderingen die een reis onmogelijk maken) 

het evenement wordt afgelast, dan is terugbetaling niet altijd gegarandeerd. Een en ander is afhankelijk van de reeds gemaakte 
kosten en aanbetalingen. 

• Wanneer om andere redenen de reis wordt afgelast door de organisatie, zal terugbetaling van de totale reissom plaatsvinden. 
• Wanneer een deelnemer de reis annuleert tot vier maanden voor aanvang, zal 25% van de totale reissom door de deelnemer aan de 

organisatie verschuldigd zijn; het overige zal aan de deelnemer worden terugbetaald. Bij annulering tot twee maanden voor 
aanvang zal 50% van de totale reissom verschuldigd zijn; het overige zal worden terugbetaald. Bij annulering tussen twee 
maanden en de datum van aanvang van de reis is de volledige reissom verschuldigd. In een dergelijk geval dient de deelnemer 
aanspraak te maken op zijn annuleringsverzekering. 

Verplichtingen van Classic Car Travel Europe (CCTE) 
• CCTE is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt 

mede verstaan de verwachtingen die de reisorganisatie in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Een en ander dient wel 
beoordeeld te worden aan de hand van de lokale situatie en het karakter van de reizen. Van de reiziger wordt verwacht dat hij zich 
hierover voorafgaand informeert. CCTE is aangesloten bij GGTO. Voorwaarden op aanvraag of op de site www.ccte.nl. 

• CCTE is niet aansprakelijk voor zaken die haar in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend waaronder schades, molest, of 
feiten en omstandigheden waar reisverzekeringen onder normale omstandigheden dekking voor plegen te verschaffen. 

• In het geval CCTE aansprakelijk wordt gesteld voor door de reiziger geleden schade bedraagt de vergoeding niet meer dan 
maximaal éénmaal de reissom. 

• De mogelijk te vorderen schadevergoeding bij alle vormen van opgelopen lichamelijk letsel, anders dan door de reisverzekering die 
de reiziger heeft afgesloten gedekt, bedraagt eveneens maximaal éénmaal de reissom. 

• CCTE draagt geen verantwoordelijkheid in het geval de klant de reis geheel, of gedeeltelijk niet kan maken vanwege een gebrek 
aan of onvolledigheid van de juiste documenten. In dat geval kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de reissom. 

Door het plaatsen van uw handtekening en inzending van dit formulier verklaart u de bovenstaande voorwaarden te hebben 
gelezen en daarmee akkoord te gaan. Na ontvangt van de ingevulde en ondertekende formulieren en de eerste aanbetaling 
zullen wij uw deelname bevestigen. 

Datum inschrijving: ___________________________________ 

Handtekening eerste deelnemer     Handtekening tweede deelnemer 

_________________________    __________________________
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