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Algemene voorwaarden Race Academy

Beste racer,
Bedankt voor je interesse in de Race Academy van Den Hartog Racing. Zodra jij dit document samen
met een wettelijke vertegenwoordiger van minimaal 18 jaar oud aandachtig doorgelezen hebt, ben je
klaar om je eerste stappen in de kartsport te zetten. Word jij de nieuwe Max Verstappen of wil je
gewoon lekker scheuren? Geen probleem, bij ons kan het namelijk allebei!
Heb je nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden? Dan kan je
ons altijd bereiken via info@denhartogracing.com of spreek ons gerust aan op de kartbaan.
Wij hebben er zin in, jij ook?
#JoinTheRace | Den Hartog Racing
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Artikel 1 | Definities
Den Hartog Racing: aanbieder van evenementen gerelateerd aan de kartsport.
Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Den Hartog
Racing.

Artikel 2 | Algemene bepalingen
In deze algemene voorwaarden zijn (typ)fouten voorbehouden.
De Race Academy van Den Hartog Racing is bedoeld voor iedereen tot 18 jaar die voldoet aan de
minimumeisen qua lengte en leeftijd (afhankelijk van de kartbaan).
Den Hartog Racing heeft het recht om deelnemers uit te sluiten van verdere deelname aan de door
haar georganiseerde evenementen, zonder restitutie van het inschrijfgeld.
Deze algemene voorwaarden kunnen tussentijds aangepast of aangevuld worden.

Artikel 3 | Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers en hun vertegenwoordigers van de Race
Academy, georganiseerd door Den Hartog Racing. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen via
de website www.denhartogracing.com of bij één van onze coaches tijdens het evenement.

Artikel 4 | Opzet Race Academy
De Race Academy is dé nieuwe manier van kartlessen voor de jeugd. Middels een maandabonnement
kan deelnemer drie trainingen per maand volgen voor één vast tarief. Deelnemer bepaalt zelf waar en
wanneer hij/zij traint: de Race Academy vindt namelijk op verschillende kartbanen en op verschillende
tijdstippen plaats. Een training duurt 1,5 uur, waarin theorie en praktijk afgewisseld wordt.

Artikel 5 | Betaling
Betaling dient te zijn voldaan voordat gebruik wordt gemaakt van het evenement dat door Den Hartog
Racing georganiseerd wordt, tenzij anders aangegeven. Voor het maandabonnement voor de Race
Academy geldt een tarief van € 89,99 per maand inclusief 9% BTW. Dit bedrag dient voor aanvang van
de betreffende maand te zijn voldaan en is geldig voor drie trainingen per maand. Deze trainingen zijn
enkel geldig voor de betreffende maand en kunnen niet meegenomen worden naar volgende
maanden. Daarnaast kunnen ze niet ingewisseld worden voor andere evenementen zoals bijvoorbeeld
clubraces. Dit valt geheel buiten het maandtarief. Daarnaast is dit abonnement persoonsgebonden en
niet overdraagbaar.
Betaling geschiedt middels een overboeking per bank en is pas geldig zodra het overgemaakte bedrag
op de rekening van Den Hartog Racing staat. De betaling dient vóór aanvang van de betreffende maand
te zijn voldaan. Den Hartog Racing communiceert dit tijdig. Vermeld bij de betaling de volgende
gegevens: [RACE ACADEMY], [BETREFFENDE MAAND] en [NAAM DEELNEMER].
Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk, tenzij Den Hartog Racing hier anders over bepaalt. Het
maandabonnement kan maandelijks opgezegd worden. Zie hiervoor artikel 6: opzeggen/annuleren.

Artikel 6 | Veiligheid en aansprakelijkheid
Deelname aan activiteiten georganiseerd door Den Hartog Racing geschiedt te allen tijde geheel op
eigen risico. Den Hartog Racing en haar partners zijn in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor
schade dan wel letsel opgelopen op of rondom de evenementenlocatie (meestal de kartbaan). Bij het
online aanmelden voor de Race Academy verklaart een wettige vertegenwoordiger van 18 jaar of
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ouder akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden alsmede de deelname op eigen risico. Tevens
dient een wettige vertegenwoordiger voor aanvang van elke training een handtekening te zetten,
waarbij deze persoon verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden alsmede de
deelname op eigen risico.
Den Hartog Racing is afhankelijk van derden om haar evenementen te organiseren. Daarom volgt Den
Hartog Racing te allen tijde de eisen en voorwaarden van deelnemende kartbanen. De belangrijkste
eisen zijn hierbij de minimum lengte en leeftijd en de regels omtrent rijgedrag. De kartbaan heeft dan
ook het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname. Den Hartog Racing kan hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 7 | Kleding
Tijdens alle evenementen van Den Hartog Racing is het verplicht om een goedgekeurde helm te dragen
met de kinband gesloten. Voor andere eisen (zoals een nek- of ribprotector, handschoenen, etc.)
volgen wij de regels van de kartbaan, maar elke vorm van bescherming raden wij altijd aan. Hier dient
deelnemer zelf voor te zorgen. Dit geldt ook voor de eisen van de kleding: dichte schoenen dragen is
te allen tijde verplicht en onze voorkeur gaat uit naar een lange broek.
Daarnaast adviseren wij het vizier van de helm tijdens een sessie altijd gesloten te hebben.
Op alle kartbanen zijn helmen gratis te gebruiken, sommige kartbanen beschikken over nekprotectors.
Eventuele andere beschermende kleding dient rijder zelf aan te schaffen.

Artikel 8 | Inschrijvingsprocedure
Zodra je het formulier op de website van Den Hartog Racing ingevuld hebt, heb je jezelf aangemeld
voor de Race Academy. Jouw inschrijving is echter pas compleet zodra Den Hartog Racing dit bevestigd
heeft. Zodra je de bevestiging ontvangen hebt, word je uitgenodigd voor een speciale WhatsApp groep
en krijg je een linkje om een Google Drive document te bekijken en bewerken.
Den Hartog Racing deelt maandelijks de nieuwe data voor de Race Academy in de aankomende maand,
waarna je jezelf kan opgeven door het gedeelde Google Drive document te bewerken. Dit werkt heel
simpel: je noteert drie keer je naam in het groene gedeelte onder de trainingsmomenten die jouw
voorkeur hebben in de aankomende maand. Jouw aanmelding is hiermee direct online te zien, waarna
je tot 48 uur van te voren jouw aanmelding kan wijzigen. Daarna gaan we uit van jouw komst. Bij ziekte
of andere onvoorziene omstandigheden kan deelnemer zich afmelden door contact op te nemen met
Den Hartog Racing. Vervolgens beoordeelt Den Hartog Racing of er een passende oplossing gezocht
moet worden, dit zijn zij echter niet verplicht.
Let op: gezien de vrijheid die Den Hartog Racing geeft voor de inschrijvingsprocedure, verwachten we
dat hier op een nette manier mee wordt omgegaan. Andere namen verwijderen ofwel verplaatsen is
dan ook verboden. Vol is vol. Den Hartog Racing kan zien wie welke bewerking doet, dus kunnen daar
bij onbehoorlijk gedrag consequenties op volgen.

Artikel 8 | Opzeggen/annuleren
Opzeggen van het abonnement dient minimaal 14 dagen voor aanvang van de eerstvolgende maand
schriftelijk (per e-mail, WhatsApp of SMS) aangegeven te worden. Opzeggen is kosteloos, mits dit tijdig
gebeurd. Mocht je binnen de 14 dagen voor aanvang van de eerstvolgende maand willen opzeggen,
dan dient het maandtarief van € 89,99 te worden voldaan.
Heb je jezelf opgegeven voor een training, maar wil je dit toch wijzigen? Dan kan dat tot 48 uur van te
voren. Dit kan je zelf regelen via het Google Drive document.
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Artikel 9 | Planning
Den Hartog Racing streeft ernaar om de data van de Race Academy halverwege de voorafgaande
maand te communiceren. De data voor de trainingen van februari worden volgens die methode
halverwege januari bekend gemaakt. Hierbij heeft Den Hartog Racing het recht om trainingen nadien
te verplaatsen ofwel te annuleren. Uiteraard wordt dit tijdig gecommuniceerd en wordt er altijd naar
een passende oplossing gezocht.
In de maanden juli, augustus en december en op feestdagen vinden geen karttrainingen plaats. In de
genoemde maanden is er dan ook geen sprake van een maandtarief.
In schoolvakanties die vallen in de overige negen maanden, zal de training enkel doorgaan als de
kartbaan daar een akkoord op geeft. Voor de planning van de schoolvakanties houden wij ons aan de
richtlijnen van de betreffende kartbaan. Het kan dus voorkomen dat de ene kartbaan wél trainingen
door laat gaan in de schoolvakanties en de andere kartbaan niet.

Artikel 10 | Aantal deelnemers
Den Hartog Racing bepaalt in overleg met de betreffende kartbaan hoe veel deelnemers maximaal (en
minimaal) toegelaten worden. In de basis komt het voor dat de deelnemers opgesplitst worden in twee
groepen die om beurten gaan karten. De andere groep krijgt op dat moment een stukje theorie en
heeft de tijd om even te pauzeren.

Artikel 11 | Clubraces en raceteam
Aanvullend op de Race Academy biedt Den Hartog Racing doorstroommogelijkheden voor alle
deelnemers aan. Zo zullen er laagdrempelige clubraces georganiseerd worden, mits daar voldoende
animo voor is. Datzelfde geldt voor het raceteam van Den Hartog Racing, waar een aantal
geselecteerde deelnemers de kans krijgt om races te rijden op landelijk niveau. De kosten voor deze
doorstroommogelijkheden (clubraces en raceteam) vallen geheel buiten het maandtarief van € 89,99.
Dit is dus een mogelijke aanvulling op de trainingen, het is niet verplicht om aan mee te doen.
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