
 Algemene     voorwaarden     Evenementen 

 Atletiek-     en     wandelvereniging     DAK 

 Definities 

 In     deze     algemene     voorwaarden     wordt     verstaan     onder:  

 ●  Organisator:     Atletiek     en     Wandelvereniging     D.A.K.     Drunen  
 ●  Evenement:     een     hardloopwedstrijd/atletiekwedstrijd     indoor     en     outdoor     die  wordt 

 georganiseerd     de     DAK. 
 ●  Deelnemer:     de     natuurlijke     persoon,     die     zich     op     een     door     de     organisator     toegelaten     wijze 

 heeft     ingeschreven     voor     deelname     aan     het     evenement.  
 ●  Overeenkomst:     de     overeenkomst     strekkend     tot     deelname     van     de     deelnemer     aan     het 

 evenement. 

 Deelname  

 ●  Deelname     aan     door     DAK     georganiseerde     evenementen     geschiedt     op     eigen     risico 
 ●  De     deelnemer     mag     aan     het     evenement     slechts     deelnemen     indien     hij     het     daartoe     strekkende 

 inschrijfformulier     volledig     en     naar     waarheid     heeft     ingevuld,     het     inschrijfgeld     volledig     is 
 voldaan     en     de     deelnemer     akkoord     is     gegaan     met     de     algemene     voorwaarden.  

 ●  De     deelname     aan     het     evenement     geschiedt     door     de     deelnemer     persoonlijk.     Het     is     dus     niet 
 toegestaan     een     ander     in     plaats     van     de     deelnemer     aan     het     evenement     deel     te     laten     nemen. 

 ●  Indien     de     deelnemer     verhinderd     is     om     aan     het     evenement     deel     te     nemen,     wordt     het 
 betaalde     inschrijfgeld     niet     gerestitueerd.  

 ●  De     organisator     kan     op     grond     van     uitzonderlijke     omstandigheden     besluiten     het     evenement 
 geen     doorgang     te     laten     vinden.     DAK     zal     binnen     een     redelijke     termijn     het     ontvangen 
 inschrijfgeld     compenseren     met     inhouding     van     €     5,00     administratie-en     aanloopkosten. 
 Hierover     zal     de     organisator     zo     snel     mogelijk     de     deelnemer     informeren.     Overige     uitgaven, 
 kosten     enzovoort     worden     in     geen     geval     vergoed     aan     de     deelnemer.  

 ●  Op     de     dag     van     het     evenement:     De     organisator     kan     op     grond     van     uitzonderlijke 
 omstandigheden     besluiten     het     evenement     voortijdig     te     beëindigen,     op     te     schorten     of     te 
 neutraliseren.     De     organisator     kan     eveneens     op     grond     van     uitzonderlijke     omstandigheden 
 besluiten     de     te     lopen     route     of     de     af     te     leggen     afstand     te     wijzigen.     In     bedoelde     gevallen     vindt 
 geen     restitutie     van     het     inschrijfgeld     of     andere     betalingen     plaats.  

 ●  Een     besluit     van     de     organisator     om     het     evenement     geen     doorgang     te     laten     vinden     doet     geen 
 aansprakelijkheid     ontstaan     voor     vergoeding     van     de     door     de     deelnemer     gemaakte     kosten.  

 Aansprakelijkheid  

 ●  De     organisator     is     niet     aansprakelijk     voor     enige     schade,     letsel,     verlies,     diefstal     of,     hoe     ook 
 genaamd,     die     de     deelnemer     mocht     lijden     als     gevolg     van     de     deelname. 

 ●  Indien     ondanks     het     bepaalde     in     het     eerste     lid     van     dit     artikel     aansprakelijkheid     van     de 
 organisator     voor     schade     van     de     deelnemer     aangenomen     moet     worden,     blijft     de     verplichting 
 van     de     organisator     tot     vergoeding     van     die     schade     beperkt     tot     ten     hoogste     het     bedrag     dat     de 
 verzekeraar     van     de     organisator     ter     zake     van     die     schade     uitkeert.  

 ●  De     deelnemer     dient     afdoende     verzekerd     te     zijn     tegen     het     risico     van     schade     die     hij     of     een 
 nabestaande     mocht     lijden     ten     gevolge     van     zijn     overlijden,     letsel     of     ziekte,     veroorzaakt     door 
 zijn     deelname     aan     het     evenement.  



 ●  De     deelnemer     vrijwaart     de     organisator     voor     schade     die     derden     mochten     lijden     als     gevolg     van 
 een     aan     de     deelnemer     toe     te     rekenen     handelen     of     nalaten     met     betrekking     tot     het 
 evenement.     De     deelnemer     dient     afdoende     verzekerd     te     zijn     tegen     het     risico     van 
 aansprakelijkheid     voor     bedoelde     schade.  

 ●  De     deelnemer     verklaart     zich     bekend     met     het     feit     dat     deelname     een     goede     gezondheid     in 
 zowel     psychische     als     fysieke     zin     vereist,     en     verklaart     dat     hij     aan     deze     eis     voldoet     en     dat     hij     zich 
 door     training     en     anderszins     voldoende     zal     hebben     voorbereid     op     het     evenement.     Bij     twijfel 
 adviseert     de     organisator     te     overleggen     met     de     huisarts. 

 ●  Sponsors     van     het     evenement,     zijn     op     dezelfde     voet     als     de     organisator,     uitgesloten     van 
 aansprakelijkheid.  

 Privacy 
 Portretrecht  

 Deelnemer     verleent     bij     voorbaat     toestemming     aan     de     organisator     voor     openbaarmaking,     van 
 tijdens     of     rond     het     evenement     gemaakte     foto’s,     beeldmateriaal,     film,     video’s     en     dergelijke, 
 waarop     de     deelnemer     zichtbaar     is.     Alsook     ter     promotie     en     toekomstige     edities 

 Persoonsgegevens  

 ●  Organisator     bewaart     uw     gegevens     niet     langer     dan     nodig     om     u     diensten     te     kunnen     verlenen, 
 voor     doeleinden     die     in     dit     artikel     beschreven     zijn.     En     voor     de     wettelijke     doeleinden     waarvoor 
 de     organisator     wettelijk     verplicht     is. 

 ●  De     door     de     deelnemer     verstrekte     persoonsgegevens     worden     door     de     organisator     opgenomen 
 in     het     klantenbestand.     De     deelnemer     verleent     door     het     aangaan     van     de     overeenkomst 
 toestemming     aan     de     organisator     tot     gebruik     van     de     persoonsgegevens     om     de     inschrijving     te 
 beheren,     betalingen     te     ontvangen     en     contactloos     betalingen     te     beheren.     Het     verzenden     van 
 informatie     aan     de     deelnemer     via     nieuwsbrieven.     (deelnemer     kan     zich     te     allen     tijde 
 uitschrijven     voor     deze     nieuwsbrieven). 

 ●  Openbaarmaking     van     zijn     naam     en     wedstrijdresultaten,     bijvoorbeeld     door     middel     van 
 publicatie     in     dagbladen,     internet,     website,     uitslagen.nl,     regio13     e.a. 

 ●  Het     verloop     van     het     evenement     te     beheren,     lokalisatie     van     de     deelnemer     toe     te     laten, 
 veiligheid     evenement. 

 Verstrekking     aan     derden 

 Uw     gegevens     kan     de     organisator     aan     derden     verstrekken     indien     noodzakelijk     voor     de     uitvoering     van 
 het     evenement: 

 ●  Tijdsmeting,     inschrijven,     opstellen     klassement/uitslagen,     technische     ondersteuning, 
 marketing,     rapportage. 

 ●  Cloud     computingproviders,     die     de     IT-infrastructuur     leveren     waarop     onze     producten     en 
 systemen     zijn     gebouwd.  

 ●  Aan     derden     die     door     u     ingekochte     goederen     en     diensten     leveren. 
 ●  De     organisator     geeft     nooit     persoonsgegevens     door     aan     derden     waarmee     geen     overeenkomst 

 is     afgesloten,     tenzij     dit     wettelijk     verplicht     is,     of     buiten     de     EU. 

 Geschillenregeling  

 Geschillen     tussen     de     organisator     en     de     deelnemer     worden     met     uitsluiting     van     de     burgerlijke 
 rechter     door     arbitrage     beslecht,     overeenkomstig     het     arbitragereglement     van     de     Atletiekunie 
 of,     bij     gebreke     daarvan,     het     reglement     van     het     Nederlands     Arbitrage     Instituut.     Een     geschil 
 wordt     geacht     aanwezig     te     zijn,     indien     één     van     de     beide     partijen     verklaard     dat     dit     het     geval     is.  



 Wedstrijdreglement  

 Op     de     deelname     is     van     toepassing     het     wedstrijdreglement     van     het     evenement     waarvoor 
 ingeschreven     is,     dat     onderdeel     uitmaakt     van     deze     algemene     voorwaarden.  

 Geldigheid  

 Indien     één     of     enkele     artikelen     van     deze     voorwaarden     nietig     of     onwettig     zouden     zijn,     om 
 welke     reden     dan     ook,     doet     dit     geen     afbreuk     aan     de     geldigheid     van     de     andere     onderdelen 
 van     de     voorwaarden.  


