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1. DEFINITIES 

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 
1.1 Embee: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EMBEE B.V., 

gevestigd en kantoorhoudende te (6467 CB) Kerkrade aan het adres Callistusstraat 
27, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 
68185677 

1.2 Rally: de mogelijkheid om, al dan niet tegen betaling, deel te nemen aan een door 
Embee, al dan niet in opdracht van een Opdrachtgever, georganiseerde tocht per 
auto waarbij het gaat om snelheid, betrouwbaarheid, kaartlezen en dergelijke; 

1.3 Opdrachtgever: natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie of vanwege door 
Embee een Rally wordt georganiseerd 

1.4 Deelnemer: natuurlijk persoon, al dan niet bij Embee aangemeld door een 
Opdrachtgever, die deelneemt aan een door Embee georganiseerde Rally; Indien 
Opdrachtgever en Deelnemer een en dezelfde natuurlijke persoon zijn, dan vallen 
beide begrippen samen. 

1.5 Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Embee; 
1.6 Overeenkomst: Overeenkomst tussen Embee en Opdrachtgever; 
1.7 Portal: de website waarop Deelnemer zich kan aanmelden voor een Rally; 
1.8 Website: www.rellyevenementen.nl en www.rally-experience.com 

2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Rally’s door, namens of met 
Embee georganiseerd. 

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven de eventueel door 
Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden. Voor zover nodig wijst Embee 
hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van 
Opdrachtgever van de hand. 

2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd dan wel 
nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige 
gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet-afdwingbare 
gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die 
oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan. 

2.4 Bij strijdigheid tussen de inhoud van een eerder tussen Embee en Opdrachtgever 
gesloten overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit 
deze Algemene Voorwaarden voor zover dit betrekking heeft op de Rally waar 
Opdrachtgever zichzelf of andere Deelnemers voor heeft aangemeld. 

2.5 Embee behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden te 
wijzigen. Opdrachtgever wordt van een dergelijke wijziging in kennis gesteld, waarna 
de gewijzigde voorwaarden deel uitmaken van de Overeenkomst tussen partijen. 
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3. AANBOD EN OFFERTES 

3.1 Alle overeenkomsten komen pas tot stand nadat deze door Embee schriftelijk zijn 
bevestigd. 

3.2 Indien uit de aard van het aanbod of uit het aanbod zelf geen termijn voor 
aanvaarding blijkt, dan is het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van het 
aanbod geldig. 

3.3 Embee wordt niet gebonden en is niet aansprakelijk voor evidente fouten en 
verschrijvingen in de offerte. 

3.4 Alle door Embee in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij 
door Embee anders wordt vermeld. 

3.5 De schriftelijke opdrachtbevestiging van Embee wordt correct en akkoord bevonden 
geacht, tenzij binnen vier dagen na de verzending door Embee van Opdrachtgever 
schriftelijk bezwaren zijn ontvangen. 
 

4. VOORSCHOT 

4.1 Embee is gerechtigd van Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen 
en niet eerder met de werkzaamheden te beginnen dan dat Embee volledige betaling 
van dit voorschot heeft ontvangen. Indien niet anders schriftelijk aangegeven, 
bedraagt de betalingstermijn van het voorschot binnen 14 dagen na de 
verzenddatum van de voorschotfactuur- of verzoek. 

4.2 Indien het verlangde voorschot niet, niet tijdig, dan wel onvolledig wordt betaald, heeft 
Embee het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, 
onverminderd de aan Embee alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen 
bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de door Embee verrichte 
werkzaamheden, gedane leveringen en gemaakte kosten en onverminderd het recht 
op vergoeding van gederfde winst. 
 

5. BETALING 

5.1 De betalingstermijn van facturen van Embee bedraagt binnen 14 (veertien) dagen na 
factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd de verplichting tot betaling van 
facturen op te schorten en/of een beroep op verrekening te doen. 

5.2 Bij overschrijding van de betaaltermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim 
zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is vanaf dat 
moment een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente 
verschuldigd. Embee is alsdan gerechtigd de werkzaamheden per direct op te 
schorten. Embee is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan het Object of 
andere schade, als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden. 
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5.3 Indien een Opdrachtgever in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke 
incasso ten laste van Opdrachtgever. Is Opdrachtgever een zakelijke Opdrachtgever, 
dan bedragen deze kosten 15% van het factuurbedrag (inclusief BTW en andere 
heffingen) met een minimum van € 250,00. Is Opdrachtgever echter een consument, 
dan worden deze kosten berekend over het factuurbedrag (inclusief BTW en andere 
heffingen) conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. 

5.4 Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige 
betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met Embee gesloten overeenkomst en 
uit deze algemene voorwaarden, kan Embee zonder ingebrekestelling en zonder 
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk 
ontbinden. 

5.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken conform artikel 6:44 BW eerst in 
mindering van de (incasso)kosten, vervolgens van de vertragingsrente en ten slotte 
van de hoofdsom. 
 

6. TOTSTANDKOMING EN DUUR OVEREENKOMST 

6.1 De Overeenkomst inzake het bezoeken van een Rally tussen Embee en Opdrachtgever 
komt tot stand op het moment dat of Opdrachtgever een deelnamebewijs voor de 
Rally bij Embee dan wel bij een door Embee ingeschakeld Portal koopt of dat 
Opdrachtgever na een daartoe gedane offerte Embee opdracht geeft deze Rally te 
organiseren. 

6.2 De Overeenkomst eindigt van rechtswege na beëindiging van de deelname door de 
Deelnemer(s) aan de Rally. 

6.3 Deze Overeenkomst kan tussentijds en met onmiddellijke ingang door ieder der 
partijen worden opgezegd indien de andere partij in staat van faillissement wordt 
verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt 
verklaard dan wel surséance van betaling is aangevraagd; 

6.4 Embee heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden indien 
Opdrachtgever niet of niet correct zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst nakomt, 
waaronder de stipte naleving van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever 
jegens Embee. 
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7. VERPLICHTINGEN DEELNEMER 

7.1 Alleen aanschaf bij de door Embee erkende Portals of bij Embee zelf garandeert de 
geldigheid van het deelnamebewijs. De bewijslast dienaangaande rust op Deelnemer. 

7.2 Het deelnamebewijs is persoonsgebonden en kan niet aan een derde (natuurlijke) 
persoon worden overgedragen, tenzij deze derde werkzaam is bij of verbonden is aan 
hetzelfde bedrijf waar overdragende Deelnemer werkzaam of aan verbonden is én het 
deelnamebewijs voor de overdragende Deelnemer ook door dat bedrijf is betaald 

7.3 Een deelnamebewijs kan bestaan uit een door of vanwege Embee verstrekt document 
of een door of vanwege Embee verstrekte barcode of elektronisch toegangsbewijs. 

7.4 Het deelnamebewijs wordt eenmalig verstrekt. Het deelnamebewijs geeft slechts de 
houder recht op bijwonen van de Rally. Het deelnamebewijs geeft dus slecht aan één 
persoon het recht van toename aan de Rally. 

7.5 Deelnamebewijzen worden door Embee niet teruggenomen. 
7.6 Alleen de houder van het deelnamebewijs die het deelnamebewijs als eerste toont bij 

aanvang van de Rally krijgt toegang tot de Rally. Embee mag ervan uitgaan dat de 
houder van dit deelnamebewijs ook de rechthebbende (Deelnemer of zijn/haar 
vervanger) daarop is. Embee is niet gehouden ten aanzien van geldige 
deelnamebewijzen nadere controle te verrichten. 

7.7 Vanaf het moment dat het deelnamebewijs aan Deelnemer ter beschikking is gesteld, 
rust op Deelnemer het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het 
deelnamebewijs. 

7.8 Deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig deelnamebewijs zowel vóór 
aanvang als tijdens de Rally en zolang hij zich op de plaats waar de Rally wordt 
gehouden bevindt. Deelnemer is verplicht om op verzoek van de plaats waar de Rally 
start, pauzeert en/of herstart, medewerkers van Embee het deelnamebewijs te tonen. 

7.9 De door Embee georganiseerde Rally’s zijn geen autoraces: Deelnemer is gedurende 
een Rally verplicht zich te houden aan de wettelijke voorschriften krachtens de 
Wegenverkeerswet, plaatselijke voorschriften, de voorschriften (waaronder 
huisregels) en/of aanwijzingen van Embee, de exploitanten van de plaats waar de 
Rally start, pauzeert, halt houdt of herstart, de brandweer en andere bevoegde 
instanties. 

7.10 Embee behoudt zich het recht voor Deelnemer de (verdere) deelname tot de Rally te 
ontzeggen of van de plaats waar de Rally plaatsvindt te verwijderen indien Embee dit 
redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens de Rally. 
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8. BEMIDDELING 

8.1 Embee kan op verzoek van Deelnemer en/of Opdrachtgever bij derden bemiddelen 
bij de totstandkoming van een (huur)overeenkomst voor een geschikte of door 
Deelnemer of Opdrachtgever gewenst vervoersmiddel, mogelijke overnachtingsplek 
en/of horeca-aangelegenheid. Embee is geen partij bij deze overeenkomsten en 
bemiddelt in deze slechts. 

8.2 De wijze van betaling door Deelnemer en/of Opdrachtgever van Embee voor de 
verleende diensten zal bij het verzoek en dus op voorhand schriftelijk tussen Embee en 
Deelnemer en/of Opdrachtgever worden afgesproken. 

8.3 Embee is niet aansprakelijk voor de geschiktheid of kwaliteit van het door Deelnemer 
of Opdrachtgever gehuurde vervoersmiddel, of de door Deelnemer of Opdrachtgever 
gekozen horecagelegenheid of overnachtingsplek. 

9. OPSCHORTEN, ANNULEREN EN OVERMACHT 

9.1 Embee heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door 
omstandigheden die bij het sluiten van de Overeenkomst niet te verwachten waren 
en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te 
komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de 
omstandigheid dat opdrachtnemers van Embee niet of niet tijdig voldoen aan hun 
verplichtingen, het weer, schade aan straten en wegen, brand, verlies of diefstal van 
te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, 
overheidsmaatregelen op grond van bijvoorbeeld de volksgezondheid, of de ziekte of 
verhindering van bijvoorbeeld organisatoren, sprekers of artiesten. 

9.2 Embee is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot 
nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De Overeenkomst kan pas na 
afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog 
niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op 
vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade, 
behoudens de terugbetaling aan Deelnemer van het toegangsbewijs. 

9.3 Embee behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een Rally te 
annuleren tot vijf werkdagen voor de geplande datum voor de Rally. Deelnemer dan 
wel de vervanger ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail bericht. Indien 
mogelijk wordt Deelnemer een passend alternatief geboden. Als Deelnemer hiervan 
gebruik maakt wordt het toegangsbewijs niet terugbetaald. Indien Deelnemer geen 
passend alternatief kan worden geboden of Deelnemer geen gebruik maakt van het 
geboden alternatief, is Embee niet gehouden tot enige schadevergoeding behoudens 
terugbetaling aan Deelnemer van het deelnamebewijs of de door Opdrachtgever 
betaalde offerte. 
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10. AANSPRAKELIJKHEID & VRIJWARING 

10.1 Embee is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling of verlies van zaken van 
Opdrachtgever, Deelnemers en/of van derden. Onder zaken van Deelnemers wordt 
tevens begrepen vervoersmiddelen, lading en/of inventaris van vervoersmiddelen, 
schriftelijke bescheiden, waardepapieren en digitale bestanden. 

10.2 Embee is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling of verlies van en/of schade door 
zaken en diensten die Opdrachtgever, en/of Deelnemers en/of van derden door 
bemiddeling van Embee ter beschikking hebben of gebruik van (kunnen) maken. 

10.3 Embee zal ernaar streven dat de Rally zoveel mogelijk volgens het aangekondigde 
programma en tijdschema zal kunnen worden gereden. Het staat Embee echter vrij 
het programma van een Rally te wijzigen. Embee is niet aansprakelijk voor afwijkingen 
in programma en/of tijdschema en voor (eventuele) schade welke daardoor voor 
Opdrachtgever, Deelnemers en/of derden mocht ontstaan. 

10.4 Embee is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen ‐maar 
niet beperkt tot ‐ gevolgschade zoals gederfde winst of gemiste kansen. 

10.5 Iedere aansprakelijkheid van Embee is beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval uit hoofde van de door Embee gesloten 
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het 
onder deze verzekering toepasselijke eigen risico, behoudens in geval dwingend recht 
zich daartegen verzet of als de schade door Embee is veroorzaakt door opzet of grove 
schuld. Embee zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst een adequate 
aansprakelijkheidsverzekering hebben. 

10.6 Indien, om wat voor reden dan ook, uit hoofde van de door Embee gesloten 
aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt uitbetaald, dan is de 
aansprakelijkheid van Embee beperkt tot de prijs van het (totaal der) deelnamebewijs 
c.q. deelnamebewijzen voor de Rally dat c.q. die Deelnemer en/of Opdrachtgever 
heeft gekocht. 

10.7 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Deelnemer en/of 
Opdrachtgever jegens Embee in verband met de Rally vervallen zodra een periode 
van zes maanden is verstreken na de dag waarop Deelnemer en/of Opdrachtgever 
bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten 
en bevoegdheden en in ieder geval zes maanden na de laatste kalenderdag van de 
Rally. 
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11. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN BESCHERMING 
BEDRIJFSGEHEIMEN 

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Embee de auteursrechten en 
alle rechten van intellectueel eigendom op de door Embee gemaakte Rally’s, 
daaronder begrepen de route, gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, 
afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, berekeningen, programmatuur en 
dergelijke, met uitzondering van expertiserapporten. 

11.2 De rechten op de in het vorige lid van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom 
van Embee ongeacht of aan Deelnemer en/of Opdrachtgever voor de vervaardiging 
ervan kosten in rekening zijn gebracht. 

11.3 Deelnemer en/of Opdrachtgever is gehouden de aan Deelnemer en/of 
Opdrachtgever verstrekte gegevens als bedoeld in het eerste lid van dit artikel op 
eerste verzoek binnen een door Embee gestelde termijn te retourneren. 
 

12. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING 

Embee bewaakt de privacy van Deelnemer en/of Opdrachtgever en handelt daarbij 
volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Daartoe hanteert Embee een privacyverklaring die te 
raadplegen is op de Website van Embee en op verzoek wordt toegestuurd. 
 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

13.1 De rechtsverhouding tussen Deelnemer en/of Opdrachtgever en Embee is 
onderworpen aan het Nederlandse recht, ook als de werkzaamheden van Embee 
plaatsvinden in een ander land dan Nederland of indien Deelnemer en/of 
Opdrachtgever gevestigd is in een ander land dan Nederland. 

13.2 Alle geschillen die betrekking hebben op de Rally en/of de leveringen, werkzaamheden 
en/of dienstverlening van Embee, zullen uitsluitend door de bevoegde rechter in de 
rechtbank Limburg, locatie Maastricht worden beslecht. 


