Aankondiging ZÜNDAPP 100
Internationaal merkentreffen
25 t/m 28 mei 2017 in Sigmaringen
Beste Zündapp liefhebbers,
2017 gaat een belangrijk Zündapp jaar worden. Het is
dan honderd jaar geleden dat in 1917 de Zünder- und
Apparatebau GmbH werd opgericht. In 1921 werd de
eerste Zündapp motorfiets op de markt gebracht, een
kopie van de Engelse Levis. De kwaliteit was echter goed
en midden jaren dertig was er een uitgebreid
programma op de markt tot een 800cc viercilinder aan
toe. In de aanloop naar de oorlog overtroefde Zündapp
BMW volledig door het uitbrengen van de KS 750 met
zijn aangedreven zijspan. Na de oorlog werd verder
gegaan met lichte tweetakten, maar ook de
legendarische KS 601 en de zeer populaire Zündapp
Bella werden aan het leveringsprogramma toegevoegd.
Er kwam zelfs een kleine auto op de markt, die Zündapp
bijna naar de afgrond bracht en er werd een start
gemaakt met de in Nederland immens populair
geworden bromfietsen.
Deze geschiedenis in een notendop geeft aan waarom
Zündapp nog steeds veel liefhebbers over de hele
wereld kent. Dit jubileum biedt dan ook een geweldige
kans om al deze verschillende soorten liefhebbers voor
één keer bij elkaar te krijgen.
De afgelopen drie jaar hebben diverse Zündapp clubs,
internetfora, verzamelaars en liefhebbers zich verenigd
om samen met Brauerei Zoller-Hof deze unieke
samenkomst tot stand te laten komen.
Jullie zijn dan ook van harte uitgenodigd om van 25 t/m
28 mei naar het treffen in Sigmaringen te komen om
daar in een prachtige en relaxte omgeving te genieten
van een lang weekend Zündapp
Het programma ziet er als volgt uit:
Donderdag 25 mei is de dag van aankomst. We maken
kennis met elkaar, er kan een stukje met de Zündapp
gereden worden, het plaatselijke Zündapp museum is
geopend en er is gedurende het hele evenement een
onderdelenbeurs waar eventueel ook eigen onderdelen
verkocht kunnen worden. 's Avonds wordt iedereen in
de grote tent verwacht voor de officiële opening van het
evenement.
Vrijdag 26 mei zal een ontspannen dag worden. Er zijn
mogelijkheden de omgeving te verkennen, het
schitterend gelegen kasteel van Sigmaringen kan
bezocht worden, evenals het Zündapp museum en de
onderdelenbeurs.
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Zaterdag 27 mei wordt de meest bijzondere dag. Op het
evenemententerrein zal een overzicht worden getoond
van al die verschillende modellen die Zündapp ooit
gebouwd heeft, maar er zal ook plaats zijn voor specials,
kopieën en licentiebouw. Er is een concours d'Elegance,
waar de deelnemers en gasten de mooiste Zündapp's
per categorie uit kunnen kiezen.
Voor de liefhebbers is er een behendigheidsparcours en
kan er meegedaan worden aan een slow race. Een
rollenbank om het vermogen te testen zal niet
ontbreken. Als afsluiting van deze middag rijden we
gezamenlijk in een lange colonne door het stadje. 's
Avonds vindt de huldiging plaats en kan het feest weer
beginnen.
Zondag is de dag van vertrek en kan er afscheid
genomen worden van oude bekenden en nieuwe
vrienden.
Om dit alles mogelijk te kunnen maken zijn we wel
genoodzaakt om inschrijfgeld te vragen. Dit inschrijfgeld
is inclusief het entree voor het museum, een aandenken
en magazine.
Om zo'n groot evenement zonder problemen te laten
verlopen zijn er volgens goed Duits gebruik regels
opgesteld, waarvan de belangrijkste punten, naar eer en
geweten vertaald zijn naar het Nederlands. De inhoud
van de Duitse tekst blijft echter bindend.
Bezoekers zijn welkom en kunnen na betaling van de
entree het evenemententerrein bezoeken. Tweewielers
van andere merken kunnen hun voertuig op een
speciale motorparkeerplaats buiten het terrein stallen.
Met een Zündapp of merken voorzien van een Zündapp
motor kun je het evenemententerrein op.
De organisatie heeft vrij snel sponsors voor het
evenement kunnen vinden, die op verschillende
manieren de organisatie ondersteunen. Ook voormalige
Zündapp medewerkers en fabrieksrijders hebben al
aangegeven deel te nemen aan dit unieke treffen.
We verheugen ons op jullie komst, maar het zou voor
de organisatie heel prettig zijn als de meeste bezoekers
zich voortijdig inschrijven.
Het organisatieteam van Zündapp 100.
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Dit formulier is een niet bindende Nederlandse vertaling van
het Duitse origineel. Alleen de oorspronkelijke en volledige
Duitse
versie
is
rechtsgeldig
(zie
homepage
www.zuendapp100.org) .



Gezamenlijk defilé van de Zündapps (onder voorbehoud
van toestemming)
Uitreiking van de prijzen gevolgd door een feest in de
grote tent.

Zondag 28 mei 2017
5. Deelnemers en hun voertuigen



Deelnemers zijn de bestuurder, hun passagier en eventuele
begeleiding. Zij mogen deelnemen aan het evenement, mits ze
met een Zündapp of een door een Zündapp motor
aangedreven voertuig meegebracht hebben. Ook licentiebouw
en replica's worden toegelaten.

Het exacte programma zal op de internetsite
www.zuendapp100.org te vinden zijn. Programmawijzigingen
zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Afscheid en terugreis naar huis

Deze deelnemers moeten zorgen dat:





7. Het inschrijven en het inschrijfgeld
Het inschrijfformulier correct en volledig is ingevuld
Ze mentaal en fysiek in staat zijn een voertuig te
beheersen
De deelnemende voertuigen toegelaten zijn voor de
openbare weg en in een technisch goede staat verkeren.
Ze de aanwijzingen van de organisatie en dienstverleners
opvolgen.

De hoogte van het inschrijfgeld is afhankelijk van het moment
van aanmelden en de betaling daarvan. Kinderen t/m 14 jaar
mogen gratis deelnemen.
Prijscategorieën
A. 28 euro per deelnemer t/m 31 december 2016
B. 30 euro per deelnemer van 01 januari 2017 t/m 15 maart
2017

6.Programma (onder voorbehoud):
Donderdag 25 mei 2017






Aankomst en verkenning van de accommodatie
Bezichtiging van het Zündapp museum
Rondrit in de nabije omgeving
Onderdelenbeurs
Gezamenlijk samenkomen in de grote tent

Vrijdag 26 mei 2017





Rondrit door de omgeving
Onderdelenbeurs
Mogelijkheid tot het bezichtigen van het kasteel van
Sigmaringen tussen 13.00 en 16.00 uur.
Samenkomst en feest in de grote tent

Zaterdag 27 mei 2017








Unieke Zündapp modellen presentatie
Grote tentoonstelling van voertuigen, deelnemers in
gescheiden tijdvakken.
Behendigheidsparcours
Slow race
Rollenbank
Concours d'Elegance
Vertonen van authentieke Zündapp films
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C. 34 euro per deelnemer vanaf 16 maart 2017
D. 11 euro per deelnemer voor een dagkaart op donderdag 25
mei of vrijdag 26 mei (alleen aan de kassa)
E. 16 euro per deelnemer voor een dagkaart op zaterdag 27
mei (alleen aan de kassa)

Deelnemers zijn bestuurders, hun passagier(s) en eventuele
begeleiders.
Kinderen t/m 14 jaar hoeven geen inschrijfgeld te betalen.
Scholieren vanaf 15 jaar, studenten en gehandicapten kunnen
een reductie krijgen van 3 euro voor de categorieën A t/m C
en 1,50 euro voor de prijscategorieën D en E.
Bij het inschrijfgeld zijn de volgende zaken inbegrepen.




Toegang tot het evenemententerrein en de grote tent.
Deelname aan de verschillende activiteiten binnen de
mogelijkheden van de organisatie.
Eenmalig gratis entree in het Zündapp museum
Sigmaringen (niet bij prijscategorie d).

Bovendien ontvangen deelnemers van de prijscategorie a t/m
c:



Evenementenmagazine
Jubileumspeldje
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Eenmalig gratis entree in het museum van de
Oldtimervrienden van Messkirch op 26 mei 2017.
Gereduceerde entree voor de bezichtiging van het
kasteel van Sigmaringen 26 mei 2017. Speciaal voor de
Zündapp's is daar een aparte parkeerplaats beschikbaar.

Met het inleveren van het volledig ingevulde en ondertekende
inschrijfformulier wordt de uitsluiting van de aansprakelijkheid
onderkent en gaat men akkoord met alle overige regels van
het formulier, evenals met de noodzakelijke betaling van het
inschrijfgeld. Dit inschrijfgeld wordt niet teruggeven na
afzegging of bij het niet aanwezig zijn.
Bankgegevens voor het overmaken van het inschrijfgeld:
Rekeninghouder: Brauerei Zoller-Hof GmbH GmbH u. Co. KG
Bank: Südwestbank Sigmaringen BIC: SWBSDESSXXX





Alle overige deelnemers, begeleiders en de eigenaren of
berijders van de overige voertuigen.
Wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige
vrijwilligers.
De aansprakelijkheidsuitsluiting treedt in werking na de
daadwerkelijke inschrijving.

In zoverre de deelnemers niet zelf eigenaar zijn van de
ingezette voertuigen als zijnde vermeld op het
inschrijfformulier moeten ze ervoor zorgen de zowel de
eigenaar als de bestuurder tekenen voor akkoord op het
inschrijfformulier. Indien de eigenaar dit formulier niet heeft
ondertekend, stemt de deelnemer er automatisch mee in dat
geen van de in punt 22 genoemde personen en instanties op
enige manier aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dit met
uitzondering van opzet en grove nalatigheid.

IBAN: DE35 6009 0700 0614 7190 03
Onder vermelding van: Z 100 + Achternaam en woonplaats
Het aantal deelnemers is begrensd. De organisatie mag zonder
opgaaf van reden de inschrijving afwijzen. Bij afwijzing wordt
het inschrijfgeld teruggeven.

23. Eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers.
De deelnemers nemen op eigen verantwoordelijkheid deel
aan het evenement. Ze zijn zelf straf- en civielrechtelijke
verantwoordelijk voor alle door hen zelf of door hun gebruikte
voertuigen veroorzaakte schade.

20. Berichtgeving in de media.
Iedere deelnemer geeft toestemming tot het mogelijk gebruik
van zijn beeld of stem tijdens of na het evenement met
betrekking tot opnames die door de organisatie, sponsors,
clubs of mediapartners worden gemaakt.

22 Uitsluiting aansprakelijkheid
Bestuurder, passagier(s) en eventuele begeleidende personen
verklaren door middel van het invullen en ondertekenen van
het inschrijfformulier iedere aansprakelijkheid ten aanzien
van de organisatie uitdrukkelijk uit te sluiten.
Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt naast de
organisatie ook voor:







Brouwerij Zoller-Hof GmbH & Co, het Zündapp museum
Sigmaringen, de eigenaren en hun werknemers.
De sponsors, clubs, mediapartners en alle andere
partners van de organisatie, met hun eigenaren,
vrijwilligers, bestuur, leden en werknemers.
Instanties,
hulpverleners,
publiekrechtelijke
rechtspersonen en alle natuurlijke personen, die op
enigerwijze betrokken zijn bij het organiseren van het
evenement.
De beheerders van het
wegennet. Die niet
verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor eventuele
gebreken aan de weg of het wegmeubilair.
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