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ALGEMENE VOORWAARDEN 
Stichting Happy Car Kids 

 
ARTIKEL 1 | DEFINITIES  
1. Stichting Happy Car Kids, nader aan te duiden als: ‘Happy Car 

Kids, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer: 68950284.  

2. Happy Car Kids houdt zich onder andere bezig met een jaarlijks 
evenement waarbij een rally wordt gereden door het Twentse 
landschap met kinderen die het vanwege hun gezondheid of 
maatschappelijke omstandigheden niet (altijd) makkelijk 
hebben.  

3. In de onderhavige algemene voorwaarden worden de 
hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, 
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:  
- Rally: de mogelijkheid om, al dan niet tegen betaling, 

deel te nemen aan een door Happy Car Kids, al dan niet 
in opdracht van een opdrachtgever, georganiseerde 
tocht per (exclusieve) auto waarbij het niet gaat om 
snelheid, maar wel om betrouwbaarheid, kaartlezen en 
dergelijke; 

- Rally-équipe (of Equipe): dit betreft de rijder en 
bestuurder van het autovoertuig, welke deelneemt aan 
de Rally;  

- Deelnemer: een natuurlijk persoon, al dan niet bij Happy 
Car Kids aangemeld door een wettelijk 
vertegenwoordiger, die deelneemt aan een door Happy 
Car Kids georganiseerde Rally; 

- Partijen: de Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere 
(weder)partij) en/of Happy Car Kids gezamenlijk; 

- Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene 
voorwaarden van Stichting Happy Car Kids; 

- Website: de door Happy Car Kids gehanteerde website, 
thans: https://happycarkids.nl/. 

 
ARTIKEL 2 | TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN  
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 

Rally’s door, namens of (samen) met Happy Car Kids 
georganiseerd. Afwijkende bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn overeengekomen met Happy Car Kids. 
Voorafgaand aan het aanmelden, althans uiterlijk voorafgaand 
aan het deelnemen aan de Rally, heeft de Rally-équipe, 
Deelnemer (en/of andere (weder)partij) kennis genomen van 
deze Algemene Voorwaarden en heeft hij/zij deze Algemene 
Voorwaarden geaccepteerd. Deze Algemene Voorwaarden zijn 
eveneens van toepassing indien Happy Car Kids voor de 
uitvoering van de Rally derden inschakelt. 

2. Happy Car Kids accepteert geen algemene voorwaarden van 
de Rally-équipe, Deelnemer (en/of andere (weder)partij), tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de Rally-
équipe, Deelnemer (en/of andere (weder)partij) verwijst naar 
eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing 
verklaart, dan komen Partijen overeen dat Happy Car Kids niet 
gebonden is aan die voorwaarden van de Rally-équipe, 
Deelnemer (en/of andere (weder)partij). De toepasselijkheid 
van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden wordt 
derhalve uitdrukkelijk van de hand gewezen door Happy Car 
Kids.  

3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel 
of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins 
ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige 
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand. De 
bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen 
worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen 
die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te 
vervangen bepalingen, waartoe Partijen alsdan met elkaar in 
overleg zullen treden. 

4. Indien op deze Algemene Voorwaarden op een deelname aan 
een Rally eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt de 
Rally-équipe, Deelnemer (en/of andere (weder)partij) in met 
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op 
eventuele latere Rally’s, tenzij schriftelijk anders wordt 
overeengekomen tussen Partijen. 

5. Happy Car Kids heeft het recht deze Algemene Voorwaarden 
te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de 
website: https://happycarkids.nl/ (en/of andere door Happy Car 
Kids gehanteerde website) en indien nodig en mogelijk 
rechtstreeks aan de Rally-équipe, Deelnemer (en/of andere 
(weder)partij). De wijzigingen treden in werking vanaf het 
moment van bekendmaking, of op een zodanige datum als 
genoemd in de bekendmaking. 
 

ARTIKEL 3 | AANBOD, OFFERTES EN (TOTSTANDKOMING EN 
DUUR) OVEREENKOMST 
1. Alle overeenkomsten tot het bezoeken en/of deelname aan een 

Rally komen pas tot stand nadat deze door Happy Car Kids 
schriftelijk (daaronder begrepen: per e-mail) zijn bevestigd (al 
dan niet door afgifte van een bezoek- en/of deelnamebewijs). 

2. Kennelijke vergissingen en/of fouten in de (vrijblijvend) 
aanbieding, offerte, prijsopgave en/of Website binden Happy 
Car Kids niet. 

3. Informatie, afbeeldingen, tekeningen, opgaven en verdere 
omschrijvingen (zowel mondeling als schriftelijk) zijn zo 
nauwkeurig mogelijk, doch voor Happy Car Kids niet strikt 
bindend.  

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege na beëindiging van 
de deelname door de Rally-équipe, Deelnemer (en/of andere 
(weder)partij) aan de Rally. 

5. Happy Car Kids heeft te allen tijde het recht de overeenkomst 
te ontbinden indien de Rally-équipe, Deelnemer (en/of andere 
(weder)partij) niet of niet correct zijn/haar verplichtingen uit 
deze daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden 
nakomt. 
 

ARTIKEL 4 | VERPLICHTINGEN VAN DE RALLY-ÉQUIPE 
1. De Rally-équipe is verplicht om een door Happy Car Kids 

aangegeven aanwijzing of instructie op te volgen. 
2. Het bezoek- en/of deelnamebewijs is persoonsgebonden en 

kan niet aan een derde (natuurlijke) persoon worden 
overgedragen. 

3. Het bezoek- en/of deelnamebewijs geeft uitsluitend de houder 
recht op het bijwonen van en/of deelnemen aan de Rally.  

4. Alleen de houder van het bezoek- en/of deelnamebewijs die 
zulks als eerste toont bij aanvang van de Rally krijgt toegang 
tot de Rally. Happy Car Kids mag ervan uitgaan dat de houder 
van dit bezoek- en/of deelnamebewijs ook de rechthebbende 
(de Rally-équipe) daarvan is. Happy Car Kids is niet gehouden 
ten aanzien van geldige deelnamebewijzen nadere controle te 
verrichten. 

5. De door Happy Car Kids georganiseerde Rally’s zijn geen 
autoraces: de Rally-équipe is gedurende een Rally verplicht 
zich te houden aan de wettelijke voorschriften krachtens de 
Wegenverkeerswet, plaatselijke voorschriften, de 
zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt te 
handelen, de voorschriften (waaronder huisregels) en/of 
aanwijzingen van Happy Car Kids, de exploitanten van de 

plaats waar de Rally start, pauzeert, halt houdt of herstart, de 
brandweer en andere bevoegde instanties.  

6. De Rally-équipe (en daarmee ook het voor de Rally gebruikte 
autovoertuig) dient ten tijde van de Rally afdoende verzekerd te 
zijn, derhalve minimaal een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering, zorgverzekering, een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen (WAM) en 
inzittendenverzekering.  

7. Het voor de Rally gebruikte autovoertuig dient – ten tijde van de 
Rally – technisch in orde zijn en voldoen aan de wettelijke 
vereisten, waaronder een geldig APK-bewijs, geldige 
voertuigregistratie, enzovoorts. 

8. De Rally-équipe dient – ten tijde van de Rally – in het bezit te 
zijn van een geldig rijbewijs (en rijbevoegd zijn). 

9. De Rally-équipe dient tijdens de Rally de veiligheid van anderen 
en zichzelf te bewaken. Zodra het rijvermogen van de Rally-
équipe – door welke oorzaak dan ook, waaronder doch niet 
uitsluitend door ziekte, gebrek aan voldoende rust, gebrek aan 
eten, et cetera – afneemt, mag de Rally-équipe tijdens de Rally 
geen enkel voertuig berijden. 

10. De Rally-équipe is niet toegestaan om (hard)drugs, 
alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens of andere 
gevaarlijke voorwerpen mee te nemen dan wel bij zich te 
dragen tijdens de Rally (gedurende het gehele evenement). 
Eveneens is de Rally-équipe niet toegestaan om onder invloed 
van (hard)drugs c.q. andere verdovende middelen (waaronder 
medicatie die de rijvaardigheid kan beïnvloeden) en/of 
alcoholhoudende dranken tijdens de Rally een autovoertuig te 
berijden. Er geldt tijdens de Rally (het evenement) een 
zogeheten ‘zerotolerancebeleid’, hetgeen maakt dat er door de 
Rally-équipe gedurende de Rally (het evenement) géén alcohol 
mag worden genuttigd en/of (hard)drugs mag worden gebruikt. 

11. Eventuele boetes komen voor rekening van de Rally-équipe. 
Happy Car Kids is niet verantwoordelijk voor enige overtreding 
van snelheidsregels, verkeersregels, veiligheidsregels, regels 
aangaande (de registratie van) het voertuig, regels omtrent de 
rijbevoegdheid, regels ten aanzien van de 
verzekeringsverplichting en regels omtrent het houden van 
alcohol, drugs en andere verdovende middelen door de Rally-
équipe. 

12. Happy Car Kids behoudt zich het recht voor de Rally-équipe de 
(verdere) deelname tot de Rally te ontzeggen en/of van de 
plaats waar de Rally plaatsvindt te verwijderen indien Happy 
Car Kids dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust 
en orde tijdens de Rally. 
 

ARTIKEL 5 | VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMER  
1. De Deelnemer is verplicht om een door Happy Car Kids 

aangegeven aanwijzing of instructie op te volgen. 
2. Het bezoek- en/of deelnamebewijs is persoonsgebonden en 

kan niet aan een derde (natuurlijke) persoon worden 
overgedragen. 

3. Het bezoek- en/of deelnamebewijs geeft uitsluitend de houder 
recht op het bijwonen van en/of deelnemen aan de Rally.  

4. Alleen de houder van het bezoek- en/of deelnamebewijs die 
zulks als eerste toont bij aanvang van de Rally krijgt toegang 
tot de Rally. Happy Car Kids mag ervan uitgaan dat de houder 
van dit bezoek- en/of deelnamebewijs ook de rechthebbende 
(de Deelnemer) daarvan is. Happy Car Kids is niet gehouden 
ten aanzien van geldige deelnamebewijzen nadere controle te 
verrichten. 

5. De Deelnemer dient ten tijde van de Rally voldoende verzekerd 
te zijn, derhalve minimaal een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering en zorgverzekering.  

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

  
ARTIKEL 6 | WEIGERING DEELNAME 
1. Indien de Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere 

(weder)partij) enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden 
– met name artikelen 4 en 5 – overtreedt, dan is Happy Car 
Kids gerechtigd om de Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of 
andere (weder)partij) de toegang tot de Rally (weshalve het 
evenement) te weigeren alsmede van het evenement te doen 
verwijderen. De Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere 
(weder)partij) draagt volledig het risico voor de (eventuele) 
voortvloeiende schade uit het overtreden van enige bepaling uit 
deze Algemene Voorwaarden. De Rally-équipe en/of 
Deelnemer (en/of andere (weder)partij) vrijwaart Happy Car 
Kids voor de schade en Happy Car Kids is gerechtigd om de 
betreffende schade bij de Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of 
andere (weder)partij) in rekening te brengen. 

 
ARTIKEL 7 | BEELDMATERIAAL VAN DE RALLY 
1. Happy Car Kids is gerechtigd om (delen van) de Rally (het 

gehele evenement) en de Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of 
andere (weder)partij) op beelddragers te doen vastleggen en 
dit beeldmateriaal te verveelvoudigen en openbaar te maken 
alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke 
verveelvoudiging en/of openbaarmaking. Happy Car Kids 
behoudt zich eveneens het recht voor om het beeldmateriaal 
aan te passen en/of in het beeldmateriaal namen te noemen 
dan wel geluid te gebruiken zonder dat de Rally-équipe en/of 
Deelnemer (en/of andere (weder)partij) zich kan beroepen op 
zijn/haar privacy- of soortgelijke rechten.  

2. De Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere (weder)partij) 
verleent bij voorbaat toestemming aan Happy Car Kids voor 
openbaarmaking van tijdens of rond de Rally gemaakte foto’s 
en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Rally-équipe en/of 
Deelnemer (en/of andere (weder)partij) zichtbaar is. 

3. De Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere (weder)partij) 
is uitsluitend gerechtigd om (delen van) de Rally voor 
persoonlijke- en niet commerciële doeleinden op beelddragers 
te doen vastleggen. Tenzij Happy Car Kids voorafgaand 
schriftelijk toestemming heeft gegeven, is de Rally-équipe en/of 
Deelnemer (en/of andere (weder)partij) niet bevoegd om 
beeldmateriaal van de Rally op een website, drukwerk en/of 
televisieprogramma te plaatsen.  

4. De Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere (weder)partij) 
draagt zijn/haar intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, 
op beeldmateriaal over aan Happy Car Kids zonder dat hiervoor 
een nadere overdracht zal zijn vereist en zonder dat de Rally-
équipe en/of Deelnemer (en/of andere (weder)partij) recht heeft 
op een vergoeding hiervoor. 

 
ARTIKEL 8 | OPSCHORTEN, ANNULEREN EN OVERMACHT 
1. Happy Car Kids 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 Happy Car Kids niet of niet tijdig voldoen 
aan hun verplichtingen, de weersomstandigheden, 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. 

2. Happy Car Kids is niet meer bevoegd tot opschorting als de 
tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes (6) 
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. 

3. Happy Car Kids behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende 
deelname een Rally te annuleren tot vijf (5) werkdagen voor de 
geplande datum voor de Rally. De Rally-équipe en/of 
Deelnemer (en/of andere (weder)partij) ontvangt hiervan zo 
spoedig mogelijk per e-mail bericht. Indien mogelijk wordt de 
Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere (weder)partij) een 
passend alternatief geboden. Indien de Rally-équipe en/of 
Deelnemer (en/of andere (weder)partij) geen passend 
alternatief kan worden geboden of de Rally-équipe en/of 
Deelnemer (en/of andere (weder)partij) geen gebruik maakt 
van het geboden alternatief, is Happy Car Kids niet gehouden 
tot enige schadevergoeding. 
 

ARTIKEL 9 | AANSPRAKELIJKHEID 
1. Deelname aan de Rally geschiedt voor eigen risico. Happy Car 

Kids is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, 
die de Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere 
(weder)partij) mocht lijden als gevolg van de deelname, 
waaronder maar niet uitputtend: 
a. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal 

van een aan de Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of 
andere (weder)partij) toebehorende naar de Rally (het 
evenement) meegebrachte zaak. (Onder zaak wordt 
tevens begrepen vervoersmiddelen, lading, inventaris 
van vervoersmiddelen, schriftelijke bescheiden, kleding, 
waardepapieren en digitale bestanden);  

b. schade van de Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of 
andere (weder)partij) veroorzaakt door een andere de 
Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere 
(weder)partij) dan wel bezoeker (of derde) van de Rally 
(het evenement);  

c. letselschade – waaronder ongelukken, blessures en/of 
andere calamiteiten – van de Rally-équipe en/of 
Deelnemer (en/of andere (weder)partij) ten gevolge van 
het bijwonen van de Rally;  

d. schade die de Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of 
andere (weder)partij) eventueel lijdt ten gevolge van het 
feit dat de Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere 
(weder)partij) niet de juiste informatie aan Happy Car 
Kids heeft verstrekt; 

Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Happy Car 
Kids toe te rekenen opzet of grove schuld.  
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige 
schadesoorten zoals alle mogelijke  
schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.  

2. Happy Car Kids is niet aansprakelijk voor indirecte schade, 
waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – 
gevolgschade zoals gederfde winst of gemiste kansen. 

3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit 
artikel aansprakelijkheid van Happy Car Kids voor schade van 
de Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere (weder)partij) 
aangenomen moet worden, blijft de verplichting van Happy Car 
Kids tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het 
bedrag dat de (aansprakelijkheids)verzekeraar van Happy Car 
Kids ter zake van die schade uitkeert, behoudens in geval 
dwingend recht zich daartegen verzet. In geen geval zal echter 
de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 
EUR 1.000,00 inclusief BTW. 

4. De Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere (weder)partij) 
vrijwaart Happy Car Kids voor aansprakelijkheid voor schade 
die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Rally-
équipe en/of Deelnemer (en/of andere (weder)partij) toe te 
rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Rally. De 
Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere (weder)partij) dient 
afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van 
aansprakelijkheid voor bedoelde schade.  

5. De Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere (weder)partij) 
vrijwaart Happy Car Kids voor aansprakelijkheid voor schade 
die een derde mocht lijden door toedoen van de Rally-équipe 
en/of Deelnemer (en/of andere (weder)partij), gedurende 
zijn/haar deelname aan de Rally, tenzij deze schade het directe 
gevolg is van aan Happy Car Kids toe te rekenen opzet of grove 
schuld. 

6. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Rally-
équipe en/of Deelnemer (en/of andere (weder)partij) jegens 
Happy Car Kids in verband met de Rally vervallen zodra een 
periode van zes (6) maanden is verstreken na de dag waarop 
de Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere (weder)partij) 
bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het 
bestaan van die rechten en bevoegdheden en in ieder geval 
zes (6) maanden na de laatste kalenderdag van de Rally. 
 

ARTIKEL 10 | PERSOONSGEGEVENS 
1. De door de Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere 

(weder)partij) verstrekte persoonsgegevens worden door 
Happy Car Kids vastgelegd, conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Door deelname en/of bezoek 
aan een Rally verleent de Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of 
andere (weder)partij) toestemming aan Happy Car Kids tot 
gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van 
informatie aan de Rally-équipe en/of Deelnemer (en/of andere 
(weder)partij).  
 

ARTIKEL 11 | GESCHILLENBESLECHTING EN FORUMKEUZE 
1. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij 

zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling 
overleg te beslechten. 

2. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter 
binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Happy 
Car Kids bevoegd van geschillen kennis te nemen, weshalve 
de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie 
Almelo. 

 
ARTIKEL 12 | TOEPASSELIJK RECHT  
1. Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten 

overeenkomsten tussen Happy Car Kids en de Rally-équipe 
en/of Deelnemer (en/of andere (weder)partij) is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.  

 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank 
Overijssel, locatie Almelo onder nummer: 23/2022. 
 


