
Miles of Pleasure Reglement 2022 
1. Corona of andere calamiteit en hierop gebaseerde overheidsmaatregelen waardoor de rally 

geen doorgang kan vinden 

De Stichting Miles of Pleasure heeft besloten de voorbereidingen en inschrijving voor de rally op 23 
september 2022 doorgang te laten vinden omdat de overheidsmaatregelen inzake corona dermate 
zijn versoepeld dat het door laten gaan van een dergelijke eendaags activiteit verantwoord is. 
Verantwoord indien iedereen zich strikt houdt aan de richtlijnen van het RIVM, zoals deze richtlijnen 
op 23 september 2022 zullen gelden (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-
tijd/generiek-kader-coronamaatregelen). 

Instructies 

Verder is het cruciaal dat alle deelnemers van de Miles of Pleasure rally hun verantwoordelijkheid 
nemen door louter aan de start te verschijnen indien er geen klachten zijn. Bij twijfel, blijf thuis. Voelt 
u zich tijdens de dag niet lekker, ga alsnog naar huis. 

Indien u zich heeft ingeschreven als deelnemer geldt dit Miles of Pleasure Reglement. Dat betekent 
dat u zich strikt dient te houden aan de instructies van de organisatie van de rally en de locaties die op 
23 september 2022 worden bezocht. Indien u zich niet aan de instructies houdt, bent u 
verantwoordelijk voor de eventuele schade die daaruit voortvloeit. Onder schade wordt tevens 
begrepen eventuele boetes die worden opgelegd aan de Stichting Miles of Pleasure en/of locaties als 
gevolg van het niet of onvoldoende opvolgen van instructies in verband met de Corona pandemie 
en/of het niet-voldoen aan de RIVM Richtlijnen in zijn algemeenheid. Indien een dergelijke boete 
aantoonbaar aan uw handelen te wijten is, zal de boete aan u worden doorbelast. 

De Stichting Miles of Pleasure zal ervoor zorgen dat de Coronamaatregelen tijdens het ontbijt en de 
tussenstops nageleefd kunnen worden. Tijdens de lunch geldt het Corona-protocol van de lunchlocatie 
en tijdens de borrel, het diner en het feest geldt het Corona-protocol van de avondlocatie.  

Annulering 

Mocht de situatie in Nederland verslechteren waardoor alsnog wordt besloten dat de rally geen 
doorgang zal vinden, dan bent u nog steeds gehouden om uw bijdrage te voldoen, maar heeft u de 
keuze om: 

• uw deelnemerschap door te schuiven naar volgend jaar (2023); of 
• restitutie van uw deelnemersbijdrage te vragen, onder aftrek van een beperkte bijdrage in de 

kosten 

In beide opties zal u gevraagd worden om een vrijwillige bijdrage voor de aan de Stichting Miles of 
Pleasure verbonden goede doelen. Indien de rally geen doorgang zal vinden, heeft de stichting immers 
ook geen inkomsten. 

Indien u naast uw deelnemerschap ook als sponsor verbonden bent aan de Miles of Pleasure rally, zal 
bij annulering van de rally in overleg met u naar een maatwerkoplossing worden gezocht. 



2. Sponsoring en exclusiviteit 

Wij zijn als stichting voor een belangrijk deel afhankelijk van onze sponsoren. Met sommige belangrijke 
sponsoren zijn nadere afspraken gemaakt over onder meer de exclusiviteit. Dat betekent dat wij deze 
sponsoren bijvoorbeeld garanderen dat zij branche-exclusiviteit krijgen en de Miles of Pleasure rally 
niet ‘gebruikt’ zal worden om hun concurrenten al dan niet tegen betaling een podium te bieden. 

Het is dan ook niet de bedoeling dat deelnemers hun rally auto gebruiken om reclame te maken voor 
bedrijven die geen sponsor van de Miles of Pleasure rally zijn. De organisatie kan deelnemers 
verzoeken om ongewenste reclame te verwijderen of zelfs uitsluiten van deelname. Bij twijfel kunt u 
het beste tijdig contact opnemen met de organisatie. 

3. Inschrijving 

U ontvangt na inschrijving een bevestiging. Met deze bevestiging komt een deelnemersovereenkomst 
tot stand, wat wederzijdse rechten en plichten meebrengt. De organisatie kan deelnemers (ook 
achteraf) weigeren, bijvoorbeeld omdat een deelnemer zich niet aan instructies heeft gehouden, zich 
ongewenst heeft gedragen ten opzichte van andere deelnemers, de organisatie of betrokken derden, 
zich heeft misdragen, deelname op bezwaren stuit van andere deelnemers of de deelname anderszins 
ongewenst is. De organisatie zal een besluit om een deelnemer uit te sluiten motiveren. Indien u de 
factuur inzake uw deelnemersbijdrage niet of niet tijdig betaalt, kan de organisatie u alsnog van 
deelname uitsluiten. Dat betekent echter niet dat u bent ontheven van uw betalingsverplichting. Ook 
indien u van deelname wordt uitgesloten omdat u niet of niet tijdig heeft betaald, bent u onverminderd 
verplicht de deelnemersbijdrage te betalen. Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten 
die verband houden met het incasseren van deze deelnemers bijdrage worden op u verhaald. Heeft u 
zich ingeschreven maar mocht  u alsnog verhinderd zijn om deel te nemen, neem dan contact op met 
de organisatie. Als de rally is uitverkocht hebben wij wellicht een andere deelnemer die uw plaats kan 
innemen. Indien er geen vervanger gevonden wordt, bent u alsnog verplicht om ondanks uw 
afwezigheid de deelnemersbijdrage te betalen. 

4. Veiling en andere manieren om extra inkomsten te genereren 

Rondom en tijdens de rally worden allerlei activiteiten georganiseerd om de opbrengst van deze dag 
te maximaliseren. Dat betreft onder meer een veiling. Indien u een bieding uitbrengt op een 
veilingkavel en/of zich anderszins verplicht om een (extra) bijdrage voor onze goede doelen te leveren, 
dient u uw toezegging na te komen. Wij maken immers kort na de rally-dag de daadwerkelijke 
opbrengst van de rally-dag bekend, waarna we ook direct overgaan tot de verdeling en betaling van 
deze gelden aan de in het betreffende jaar aan onze stichting verbonden goede doelen. 
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