
Annulatievoorwaarden BeMC 2022: 
 
Definities 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
ACTI+-verzekering: door SQM Time aangeboden annulatieverzekering; 
 
Aflasten: de eenzijdige beslissing van de organisator om de wedstrijd, nadat de 
inschrijvingen geopend zijn, niet te laten plaatsvinden; 
 
Annulatie/annuleren: de eenzijdige beslissing van de deelnemer om, nadat hij zich heeft 
ingeschreven, niet deel te nemen aan de wedstrijd; 
 
Crediteren: het crediteren van uw SQM Time account met (een deel) van het betaalde 
inschrijvingsbedrag; 
 
Deelnemer: iedereen die zich via www.sqmtime.com of www.passionforsports.eu heeft 
geschreven voor de Belgian Mountainbike Challenge (BeMC) 2022; 
 
Inschrijvingsbedrag: het, al dan niet in credits, door de deelnemer via SQM Time betaalde 
bedrag voor deelname aan de wedstrijd, inclusief de opties en exclusief administratiekosten 
en ACTI+-verzekering en zonder rekening te houden met de waarde van vouchers; 
 
Organisator: vzw Jukohatho Events, met als maatschappelijke zetel A. Vandenschrieckstraat 
94, bus A13, 1090 Jette; 
 
Terugstorting: het terugstorten in geld van SQM Time credits op het door de deelnemer 
opgegeven rekeningnummer; 
 
Wedstrijd: de Belgian Mountainbike Challenge (BeMC) 2022 van 19 tot 22 mei 2022. 
 
U wenst als deelnemer uw inschrijving te annuleren 
 
Eens ingeschreven wordt het inschrijvingsbedrag nooit teruggestort. Het inschrijvingsbedrag 
wordt enkel gecrediteerd onder onderstaande voorwaarden: 
 

- Annulatie voor 31/12/2021: uw SQM Time account wordt gecrediteerd met credits 
ter waarde van 100% van het inschrijvingsbedrag; 

- Annulatie vanaf 01/01/2022 en voor 15/02/2022: uw SQM Time account wordt 
gecrediteerd met credits ter waarde van 75% van het inschrijvingsbedrag; 

- Annulatie vanaf 16/02/2022 en voor 15/04/2022: uw SQM Time account wordt 
gecrediteerd met credits ter waarde van 50% van het inschrijvingsbedrag; 

- Annulatie vanaf 15/04/2022: geen enkele creditering is mogelijk.  
 
Annulatie is enkel mogelijk via uw SQM Time account. Verzoeken tot annulatie via andere 
kanalen (mail, social media, etc…) worden niet in aanmerking genomen.  



 
De wedstrijd kan deels niet doorgaan 
 
Als de wedstrijd, nadat ze reeds van start is gegaan (dit betekent dat de eerste rit van start is 
gegaan) om welke reden dan ook (niet beperkt tot externe oorzaak of overmacht) geheel of 
gedeeltelijk moet worden afgelast of ingekort, heeft de deelnemer geen recht op enige vorm 
van compensatie. 
 
De wedstrijd kan in het geheel niet doorgaan 
 
Als de organisator zelf, zonder aanwezigheid van een externe oorzaak, beslist om de 
wedstrijd af te lasten, wordt het betaalde inschrijvingsbedrag voor 100% teruggestort. Naast 
deze terugstorting kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige andere vorm van 
compensatie of schadevergoeding. 
 
Als de wedstrijd, omwille van een externe oorzaak (niet beperkt tot gevallen van 
overmacht), niet kan of mag worden georganiseerd gelden onderstaande voorwaarden: 
 

o Als de wedstrijd wordt afgelast meer dan 45 dagen voor aanvang: 
§ Wordt uw SQM Time account gecrediteerd met credits ter waarde van 

100% van het inschrijvingsbedrag; OF 
 

o Als de wedstrijd wordt afgelast minder dan 46 dagen voor aanvang: 
§ Wordt uw SQM Time account gecrediteerd met credits ter waarde van 

80% van het inschrijvingsbedrag; OF 
 

o Als de wedstrijd wordt afgelast minder dan 10 dagen voor aanvang: 
§ Wordt uw SQM Time account gecrediteerd met credits ter waarde van 

50% van het inschrijvingsbedrag. 
 
Naast de hierboven vermelde compensatie kan de deelnemer geen aanspraak maken op 
enige andere vorm van compensatie of schadevergoeding. 
 
Terugstorten van credits 
 
SQM Time credits die u ontvangen hebt wegens annulatie of afgelasting kunnen, op verzoek 
van de deelnemer, worden teruggestort, exclusief administratiekosten. 
 
Interpretatie van de tekst 
 
In geval van discussies kan enkel de Nederlandstalige versie van deze regels gebruikt 
worden.  
 


