
Deelnamevoorwaarden “MOTORbeurs Utrecht 2023 merkenstoet” 
Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de activiteit “MOTORbeurs Utrecht 2023 
merkenstoet”, die vermeld staat op de pagina 
https://www.motorbeursutrecht.nl/activiteiten/merkenstoet/  hierna te noemen: “Activiteit”, die wordt 
georganiseerd door Jaarbeurs B.V. gevestigd te Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht (“Organisator”). 
 
Met de Activiteit wordt door MOTORbeurs Utrecht getracht een record te verbreken en tenminste 32 
motormerken in een stoet te laten rijden. De Activiteit vindt plaats op donderdag 23 februari 2023 van 
09:00 – tot 10:10 uur. MOTORbeurs Utrecht vindt plaats van donderdag 23 februari tot en met zondag 26 
februari 2023. Iedere persoon kan – met inachtneming van deze voorwaarden – deelnemen, hierna te 
noemen: “Deelnemer(s)”. Uit de Deelnemers aan de Activiteit wordt door MOTORbeurs Utrecht een 
selectie gemaakt, afhankelijk van de inzendingen en benodigde motormerken, hier te noemen: 
‘’Geselecteerde(n)’’. De Geselecteerden krijgen als compensatie voor deelname een prijs toegekend 
(“Prijzen”). 
 
Artikel 1 Deelname  

1. Deelname aan de Activiteit is gratis.  
2. Om deel te mogen nemen, moet je een minimumleeftijd hebben van 18 jaar, beschikken over een 

eigen motor én geldig motorrijbewijs en woonachtig zijn in Nederland.  
3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de 

deelname aan deze Activiteit. 
4. Deelnemers aan deze Activiteit zijn gebonden aan de bepalingen van dit reglement.  
5. Organisator heeft het recht een Deelnemer uit te sluiten van de Activiteit indien de Deelnemer 

onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft 
gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de Deelnemer op geen enkele wijze 
meer in aanmerking voor deelname aan de Activiteit. 

6. De inschrijving voor deelname aan de Activiteit vindt plaats door inzending van het 
inschrijfformulier via de website https://www.motorbeursutrecht.nl/activiteiten/merkenstoet/.  
De inschrijving start op maandag 16 januari 2023 en sluit op vrijdag 3 februari 2023 om 16.00 uur. 
Inschrijvingen die na de sluitingsdatum en het sluitingstijdstip worden ontvangen, zullen niet in 
behandeling worden genomen. Het tijdstip van ontvangst door de organisatie is beslissend. De 
organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de (digitale) verzending van de 
inschrijving door een Deelnemer. 

7. Onvolledig ingevulde aanmeldformulieren worden niet in behandeling genomen. 
8. Voor deelname is het opsturen van een foto van de motor evenals het merk van de motor vereist.  
9. Per Deelnemer kan slechts eenmaal worden deelgenomen. 
10. Organisator maakt op basis van de inzendingen een selectie van Deelnemers die mee kunnen doen 

aan de Activiteit. Per motormerk zal één Deelnemer worden geselecteerd. Deelnemers worden 
uiterlijk vrijdag 3 februari 2023 per e-mail geïnformeerd of zij geselecteerd zijn om deel te nemen 
aan de Activiteit. Ook wordt dan de praktische informatie met betrekking tot deelname aan de 
MOTORbeurs Utrecht merkenstoet gedeeld.  

 
Artikel 2 Inhoudelijke eisen 

1. Het deelnemende motormerk én de Deelnemer zijn in voldoende conditie om een stoet op de 
openingsdag van MOTORbeurs Utrecht, donderdag 23 februari 2023, mee te kunnen rijden. 

2. Geselecteerde stemt ermee in dat de motorfiets tentoon wordt gesteld tijdens MOTORbeurs 
Utrecht 2023, van donderdag 23 februari 10.00 uur t/m zondag 26 februari 18.00 uur. 

3. Om de motorfiets na afloop weer op te halen, kan de Geselecteerde zich op zondag 26 februari 
2023 melden tussen 17.00 en 19.00 uur. De Geselecteerde heeft dan tot zondag 26 februari 2023 
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22.00 uur de gelegenheid om de motorfiets mee te nemen. Praktische informatie hierover wordt 
op voorhand per e-mail naar de Geselecteerde toegestuurd.  
 

Artikel 3 Prijzen  
1. Uitsluitend aan Geselecteerden wordt als compensatie voor deelname aan de Activiteit het 

volgende toegekend:  
a. Twee entreetickets voor MOTORbeurs Utrecht, goed voor twee keer een gratis bezoek 

aan MOTORbeurs Utrecht, van donderdag 23 februari tot en met zondag 26 februari 2023. 
Wanneer Geselecteerde al tickets heeft voor MOTORbeurs Utrecht 2023, dan kan deze in 
plaats van entreetickets voor MOTORbeurs Utrecht 2023 ook tickets voor MOTORbeurs 
Utrecht 2024 ontvangen. Mail naar micky.bredewout@jaarbeurs.nl om hiervoor in 
aanmerking te komen. 

b. Merchandise: één MOTORbeurs Utrecht tas en multicol van MOTORbeurs Utrecht 
2. De Prijzen worden voor aanvang van de MOTORbeurs Utrecht merkenstoet fysiek aan u 

overhandigd. 
3. De Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen en zijn niet overdraagbaar. 
4. De Prijzen worden door de Organisator ter beschikking gesteld conform de staat waarin deze op 

dat moment verkeren. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) 
gebreken aan de Prijzen en/of enige andere schade aan de Prijzen. 

5. De Organisator behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen 
andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.  

6. De Organisator is te allen tijde gerechtigd te besluiten – om haar moverende redenen - enige 
editie van MOTORbeurs Utrecht geen doorgang te laten vinden. 

7. Wanneer een Geselecteerde besluit niet meer deel te nemen aan de Activiteit komt deze niet 
meer in aanmerking voor de Prijzen, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht.  
 

Artikel 4 Gegevens  
1. Iedere Deelnemer dient zijn of haar naam, e-mailadres en telefoonnummer op te geven evenals 

de benodigde informatie met betrekking tot de motor, om mee te kunnen doen aan de Activiteit. 
In aanloop naar de Activiteit kunnen Deelnemers gevraagd worden aanvullende gegevens te 
verstrekken.  

2. De Deelnemer garandeert jegens Organisator dat alle door hem of haar verstrekte gegevens 
tijdens de Activiteit correct, up-to-date en volledig zijn.  

3. Door deelname aan de Activiteit gaat Deelnemer ermee akkoord dat de Organisator het 
ingediende (beeld)materiaal voor promotionele doeleinden (zoals vermelding naam en foto van 
de Deelnemer in bijvoorbeeld een persbericht, in de nieuwsbrief, foto’s, video’s en op sociale 
media) kunnen gebruiken. Deelnemer verleent aan de Organisator toestemming om zijn 
persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de toekenning van de onder artikel 3 genoemde 
Prijzen. 

4. Alle gegevens die de Deelnemer of derden verstrekken aan Organisator worden verwerkt conform 
het privacy statement van Organisator. Dit privacy statement kan worden geraadpleegd via 
www.jaarbeurs.nl/privacystatement.  

 
Artikel 5 Rechten Organisator  

1. Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Deelnemers te selecteren. 
2. Organisator behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer te diskwalificeren en/of van 

deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit 
reglement, de aanwijzingen van Organisator niet of onvoldoende opvolgt of anderszins 
onrechtmatig handelt jegens Organisator en/of derden.  
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3. Organisator behoudt zich tevens het recht voor om deze Activiteit naar eigen goeddunken en 
zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of het 
reglement en/of de Prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige 
wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.  

4. Over de selectie van de Deelnemers kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om enige reden 
een geschil ontstaat tussen een Deelnemer en Organisator, is het oordeel van laatstgenoemde 
bindend.  

 
Artikel 6 Aansprakelijkheid  

1. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisator aan het beheer van de website en de 
organisatie van de Activiteit besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of 
onjuist is. Druk-, en/of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in het door Organisator 
openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Organisator niet worden 
tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in het leven 
roepen.  

2. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of 
samenhangt met (deelname aan) de Activiteit. 

3. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die Deelnemer in verband met 
deelname aan deze Activiteit maakt.  

4. Deelnemer vrijwaart Organisator van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming 
van dit reglement en/of in verband met het handelen of nalaten van Deelnemer.  

5. Het is Deelnemer bekend dat aan het deelnemen aan de Activiteit risico’s verbonden zijn. 
Deelname aan de Activiteit geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van Deelnemer. Door 
ondertekening van deze verklaring bevestigt Deelnemer dat Deelnemer noch Jaarbeurs B.V. 
MOTORbeurs Utrecht en/of aan haar gelieerde ondernemingen, medewerkers, directeuren en 
toezichthoudende organen, noch exposant(en) en haar medewerkers, noch enige andere bij (de 
realisatie van) dit evenement betrokken partijen, noch enige andere medewerker of deelnemer 
aan dit evenement aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen, voortvloeiende uit deelname aan de 
Activiteit en af te zien van alle vorderingen, ongeacht van welke aard, die met deze deelname 
verband houden. 

 
Artikel 7 Klachten  
Eventuele klachten over dit reglement en/of de Prijzen en/of van hetgeen hieruit voortvloeit kunnen 
binnen vier (4) weken na het einde van de Activiteit worden ingediend bij Organisator. Organisator zal zich 
naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.  
 
Artikel 8 Diversen  

1. Indien  één of meer bepalingen van dit reglement nietig zijn of vernietigd worden, zal Organisator 
een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige 
cq. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.  

2. Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen 
dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland.  

 
Artikel 9 Informatie  
Indien je opmerkingen hebt of meer informatie wenst omtrent onderhavige Activiteit kun je dit schriftelijk 
mededelen via een e-mail: m.bredewout@jaarbeurs.nl   
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