Algeme
ene voorw
waarden Sttichting Trriathlon Aa
alten
ARTIK
KEL 1: DE
EFINITIES
S
1.1. In
n deze alge
emene voo
orwaarden
n wordt ve
erstaan onder:
a. Even
nement: Het
H door Stichting
S
T riathlon Aalten georrganiseerd
de
sportev
venementt GUV Triathlon Aalte
en.
b. Dee
elnemer: de
d natuurlijke persoo
on die zich
h op een door
d
de Orrganisator
toegela
aten wijze
e heeft ingeschreven
n voor dee
elname aan
n het Even
nement.
c. Overeenkomst: de overreenkomstt strekkend tot deeln
name van de Deelne
emer
aan he
et Evenement.
d. Orga
anisator: de
d rechtsp
personen ((in deze Stichting Trriathlon Aa
alten) waa
armee
de Dee
elnemer ee
en Overee
enkomst iss aangegaa
an.
1.2. De
eze algem
mene voorw
waarden z ijn van toe
epassing op
o elke Ov
vereenkom
mst.
ARTIK
KEL 2: DE
EELNAME
2.1. Ee
en Deelnemer dient in het jaa
ar waarin het
h Evenem
ment word
dt gehouden
tenmin
nste de door de Organisator v
voor dat Ev
venement vastgeste
elde
minimu
umleeftijd van 16 ja
aar te heb ben bereik
kt voor kw
wart triathllon en trio
o-team
triathlo
on en tenm
minste 14 jaar voor de achtste
e triathlon
n (geboorttejaar is
bepale
end: d.w.z. in het jaar van dee
elname moet de dee
elnemer m
minimaal 16 voor
kwart- en trio-trriathlon en
n 14 jaar v
voor achtste triathlon zijn).
2.2. De
e Deelnem
mer mag aan het Eve
enement slechts
s
deelnemen, indien hij het
daartoe strekken
nde inschrrijfformulie
er volledig
g en naar waarheid
w
h
heeft ingevuld,
indien het inschrrijfgeld volledig is vo
oldaan en indien de Deelneme
er akkoord
d is
gegaan
n met de algemene
a
voorwaard
den.
2.3. Re
estitutie van inschrijjfgelden iss niet mog
gelijk.
2.4. De
e Organisa
ator van het
h Evenem
ment kan op
o grond van
v
uitzon
nderlijke
omstan
ndigheden
n (overmac
cht) beslu iten het Evenementt af te gela
asten.
2.5. Do
oor het be
esluit van de
d Organissator om het Evenement niet door te la
aten
gaan, o
ontstaat geen
g
aansp
prakelijkhe
eid voor vergoeding
g van de do
oor de
Deelne
emer gema
aakte kostten in rela
atie tot hett Eveneme
ent.
ARTIK
KEL 3: AA
ANSPRAKE
ELIJKHEI
ID
3.1. De
eelname geschiedt
g
voor
v
eigen
n risico. De
e Organisa
ator is niett aansprak
kelijk
voor enige schad
de, hoe oo
ok genaam
md, die de Deelneme
er mocht l ijden als gevolg
g
van de
e deelname
e. Tevens is de orga
anisator niiet aansprakelijk voo
or verlies,,

diefsta
al of schade van eige
endommen
n. Tenzij deze
d
schad
de het dire
ecte gevolg is
van aa
an de Orga
anisator to
oe te reken
nen opzet of grove schuld.
s
De
eze uitsluitting
van aa
ansprakelijjkheid geld
dt ook voo
or ernstige
e schadeso
oorten zoa
als alle mo
ogelijke
schade
esoorten te
en gevolge
e van letse
el of overlijden.
3.2. In
ndien onda
anks het bepaalde in
n het eerstte lid van dit artikel
aansprrakelijkheid van de Organisato
O
or voor schade van de Deelne
emer
aangen
nomen mo
oet worden
n, blijft de
e verplichting van de
e Organisa
ator tot
vergoe
eding van die schade
e beperkt tot ten ho
oogste het bedrag da
at de
verzek
keraar van de Organ
nisator ter zake van die schade uitkeert .
3.3. De
e Deelnem
mer dient afdoende
a
v
verzekerd te zijn teg
gen het rissico van schade
die hij of een nabestaande
e mocht lijjden ten gevolge
g
van zijn ove
erlijden, lettsel of
ziekte,, veroorzaakt door zijn
z
deelna
ame aan het Evenem
ment.
3.4. De
e Deelnem
mer verklaart zich be
ekend mett het feit dat
d deelna me een go
oede
gezond
dheid in zo
owel psych
hische als fysieke zin vereist, en verklaa
art dat hij aan
deze e
eis voldoet en dat hijj zich doorr training en anderszins voldo
oende heeft
voorbe
ereid op he
et Evenem
ment.
3.5. De
e Deelnem
mer vrijwaa
art de Org
ganisator voor
v
aansp
prakelijkhe
eid voor schade
die derrden moch
hten lijden
n als gevol g van een
n aan een Deelneme
er toe te re
ekenen
handellen of nala
aten met betrekking
b
g tot het Ev
venement. De Deeln
nemer dient
afdoen
nde verzek
kerd te zijn
n tegen he
et risico va
an aanspra
akelijkheid
d voor bed
doelde
schade
e.
3.6. De
e Deelnem
mer vrijwaa
art de Org
ganisator voor
v
aansp
prakelijkhe
eid voor schade
die een
n derde mocht
m
lijden
n door toe
edoen van de deelne
emer, gedu
urende zijn
deelna
ame aan he
et Evenem
ment, tenz ij deze sch
hade het directe
d
gev
volg is van
n aan
de Org
ganisator toe
t
te reke
enen opze t of grove schuld.
ARTIK
KEL 4: PO
ORTRETRE
ECHT
Deelne
emer verle
eent bij voorbaat toe
estemming
g aan de Organisato
O
or voor
openba
aarmaking
g van tijde
ens of rond
d het Even
nement ge
emaakte fo
oto’s en
beeldm
materiaal en
e dergelijjke, waaro
op de Deellnemer zic
chtbaar is.
ARTIK
KEL 5: PERSOONSG
GEGEVEN
NS
De doo
or een Dee
elnemer ve
erstrekte p
persoonsg
gegevens worden
w
do
oor de
Organiisator opgenomen in
n een besttand. Doorr deelname aan een
n Eveneme
ent
verleen
nt een Dee
elnemer to
oestemmin
ng aan de Organisattor tot geb
bruik van de
persoo
onsgegeven voor hett verzende
en van info
ormatie aa
an de Dee
elnemer en
n voor
het verstrekken van de pe
ersoonsgeg
gevens aa
an derden ten behoe
eve van he
et
verzen
nden van in
nformatie aan de De
eelnemer. Deelneme
er verleen
nt door hett
aangaa
an van de Overeenk
komst toesstemming aan de Orrganisatorr tot
openba
aarmaking
g van zijn naam en w
wedstrijdrresultaten,, bijvoorbe
eeld door middel
van pu
ublicatie in
n dagblade
en en via i nternet.

