BUSREGELEMENT RKC WAALWIJK
2021-2022
1. Kaarten aanschaffen voor een busreis kan uitsluitend via www.tickets.rkcwaalwijk.nl of
de RKC Waalwijk Fanshop.
2. Bij aanschaf is koper verplicht om in het bezit te zijn van een geldige seizoenkaart of
clubkaart.
3. Bij aankoop gaat de koper verplicht akkoord met onderstaand busreglement.
4. Een busreis gaat pas door bij een bepaald aantal inschrijvingen. Bij een tekort aan
inschrijvingen behoudt de organisatie zich het recht voor de busreis te annuleren.
Eventuele betalingen worden dan terugbetaald.
5. De organisatie behoudt zich het recht om personen te weigeren.
6. Inschrijving is strikt persoonlijk. Bij afmelding of verhindering is aanmelder verplicht de
kosten voor de bus te betalen. Reeds betaalde kosten worden alleen terugbetaald in
overleg met de organisatie.
7. Tijdens een busreis van RKC Waalwijk is het niet toegestaan te roken. RKC Waalwijk
conformeert zich daarbij aan de wettelijke bepaling dat er in touringcarbussen niet
gerookt mag worden.
8. Het gebruik van drugs, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Bij drugsgebruik,
behoudt de organisatie zich het recht voor deze personen uit de bus te verwijderen.
9. Het openen van de dakluiken is ten strengste verboden.
10. De organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijk lichamelijk letsel, vermiste of
gestolen goederen.
11. Op last van de lokale autoriteiten kunnen tijdens busreizen aanvullende of andere regels
gelden.
12. RKC Waalwijk en SV RKC verkoopt op deze reizen fris- en alcoholische (18+) dranken. De
organisatie behoudt zich het recht voor om de drankprijzen aan te passen. Bij
drankmisbruik behoudt de organisatie zich het recht voor deze personen uit de bus te
verwijderen. Verder bepaalt de thuisspelende club of er sprake is van drankmisbruik en
of toegang tot het stadion ontzegd wordt. De organisatie is hiervoor niet
verantwoordelijk.
13. Eventuele gemaakte kosten als gevolg van schade, vernieling, diefstal en/of vandalisme
worden op de veroorzaker verhaald. De organisatie doet in dat geval altijd aangifte bij
de politie.
14. De organisatie behoudt zich het recht voor de reglementen te wijzigen of aan te passen
zonder voorafgaande melding hierover. Wijzigingen van het busreglement worden
bekend gemaakt via de vaste kanalen van RKC Waalwijk.
15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
16. Deelname aan de busreizen geschiedt te allen tijde op eigen risico.
17. RKC Waalwijk zal conform de wettelijke regels geen bier verkopen aan personen onder
de 18 jaar, busbegeleiders hebben bij twijfel het recht om naar legitimatie bewijs te
vragen.
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