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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
BOKKINGRACE 2023 

Naam bedrijf/instelling:        

Contactpersoon:         

Tel. nr. contactpersoon:       

Email contactpersoon:        

Postadres bedrijf/instelling:       

Postcode + plaats:        
 
hierna te noemen: “huurder” 
 
geeft hierbij aan, interesse te hebben in deelname met  te huren schip/schepen aan de Bokkingrace 2023, 
welke gehouden zal worden op vrijdag 9 juni 2023. 
 
De huur per schip bedraagt € 1.695,00 ex btw (laag), inclusief de kosten van de proviandmand. 
 
Uitgebreid Buffet  
 
Na afloop van de prijsuitreiking en aansluitend aan de netwerkborrel wordt er een uitgebreid Harderwijks Buffet 
georganiseerd.  Prijs € 27,50 (ex btw 9%) per persoon. 
 
Bij het Harderwijks Buffet kunnen uiteraard drankjes worden genuttigd. Deze dienen te worden afgerekend met 
speciale consumptiemunten € 2,50 excl. btw. Deze munten zijn ter plaatse te koop. 
Desgewenst kunnen via dit formulier reeds munten worden besteld om uit te delen aan uw gasten. Indien u 
hiervan gebruik wilt maken kunt u hier aangeven hoeveel munten gereserveerd dienen te worden. Na afloop 
van de race/prijsuitreiking liggen ze dan voor u gereed. 
Ook is het mogelijk om ter plaatse munten te kopen en daar naderhand een factuur voor te ontvangen. 
 
PARKEREN  
Achter de Vischafslag in Harderwijk kan betaald worden geparkeerd.  
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Voor de inschrijving/deelname gelden de volgende algemene voorwaarden: 

- Huurder verklaart de flyer te hebben ontvangen, welke algemene informatie verstrekt over de 
Bokkingrace. De flyer is onderdeel van deze overeenkomst; 

- Invulling en retourzending van dit inschrijfformulier verbindt de huurder tot nakoming van zijn 
verplichtingen uit deze overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Inschrijving heeft tot gevolg dat 
huurder wordt geplaatst op de kandidatenlijst voor deelname aan de Bokkingrace 2023 met het door 
hem gewenste aantal schepen. De volgorde van inschrijving geschiedt op basis van het tijdstip van 
ontvangst van de inschrijvingsformulieren door de Harderwijkse Botterstichting (hierna te noemen: “de 
Stichting”); 

- Foutieve invulling van dit formulier door huurder is bindend voor de huurder; 
- De Stichting benadert een aantal scheepseigenaren voor deelname aan de Bokkingrace; 
- Zodra het aantal ingeschreven schepen voldoende is om aan het deelnameverzoek van de huurder te 

kunnen voldoen krijgt de huurder bericht van het definitief worden van de inschrijving. Aangezien de 
toewijzing van de schepen vlak voor de Bokkingrace bij loting gebeurt is het niet mogelijk, een bepaald 
schip vooraf te reserveren; 

- De kosten, verbonden aan de inschrijving zijn opeisbaar op het moment dat de huurder bericht heeft 
ontvangen van de Stichting dat de inschrijving definitief is geworden. Huurder zal hiervoor een nota 
ontvangen van de Stichting. De betaling dient bij aanvang van de Bokkingrace te zijn voldaan. 

- Ieder deelnemend schip wordt door de organisatie voorzien van een deskundige bemanning (een 
schipper en 1 of 2 ‘maten’). De schipper is eindverantwoordelijk. Zijn beslissingen zijn bindend voor 
iedere opvarende. 

- Gasten worden zo veel mogelijk in de gelegenheid gesteld om mee te werken met de bemanning tijdens 
de wedstrijd. Meewerken is echter geenszins verplicht. De op het schip aanwezige bemanning is goed 
opgeleid en kan zonder hulp van derden op een verantwoorde wijze de wedstrijd varen. 

- Deelnemers aan de Bokkingrace varen mee voor eigen risico. 
- De Bokkingrace vindt plaats onder voorwaarde van goede weersomstandigheden. Bij windkracht 6 

Beaufort of hoger zal de race om veiligheidsredenen in ieder geval geen doorgang vinden. Het bestuur 
van de Stichting zal zich op dat moment beraden over de te nemen stappen. Afhankelijk van de 
omstandigheden zal dan door het bestuur bepaald worden in hoeverre gehele of gedeeltelijke restitutie 
van de betaalde kosten kan plaatsvinden. De beslissing over al of niet doorgaan en over ev. restitutie is 
geheel aan het bestuur van de Stichting. 

- Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden: 
  Bij annulering op uiterlijk 11 april 2023: tegen betaling van € 550,00 ex btw (laag); 
  Bij annulering op uiterlijk 11 mei 2023 tegen betaling van € 850,00 ex btw (laag); 
 
Na inschrijving wordt u gebeld. 
 
   


