ALGEMENE VOORWAARDEN De Hoef Sportief
ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1. Betrokken partijen:
a. Evenement: het evenement De Hoef Sportief.

b. Deelnemer: de persoon wiens deelname door het Evenement toegestaan is en
die zelf heeft ingeschreven voor deelname.

c. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Evenement en Deelnemer
betreffende diens deelname aan het Evenement.
d. Organisatie: de rechtspersoon met wie de Deelnemer de Overeenkomst heeft
gesloten.
1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.
ARTIKEL 2: DEELNAME
2.1. Op de dag van het Evenement moet een Deelnemer de van toepassing zijnde
leeftijd hebben bereikt.
2.2. De Deelnemer mag slechts deelnemen aan het Evenement als hij of zij het
inschrijfformulier volledig, waarheidsgetrouw en correct heeft ingevuld, de van
toepassing zijnde inschrijfgelden heeft voldaan en hij of zij heeft ingestemd met de
Algemene Voorwaarden en andere van toepassing zijnde regels.
2.3 Bij inschrijvingen van kinderen t/m 15 jaar moeten ouders/voogd toestemming
geven tot deelname en tot de verwerking van de persoonsgegegevens.
2.4. De Organisatie kan in uitzonderlijke omstandigheden moeten besluiten het
Evenement geheel of gedeeltelijk te cancellen. Ook kan het tijdens het Evenement
noodzakelijk zijn het Evenement of onderdelen daarvan uit te stellen, af te breken of af
te gelasten.
2.5. De eventuele beslissing van de Organisatie om het Evenement (deels) te cancellen
geeft de Deelnemer geen rechten op restitutie van de inschrijfkosten en/of andere
kosten.
ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1. Deelname is geheel voor risico van de Deelnemer. De Organisatie is niet
aansprakelijk voor wat voor schade dan ook die zou kunnen volgen voor de
Deelnemer uit zijn of haar deelname. De Organisatie is ook niet aansprakelijk voor
verliezen of diefstal.

3.2. Als, ondanks het gestelde in Artikel 3.1, de Organisatie wordt verondersteld
aansprakelijk te zijn voor door Deelnemer geleden schade dan zal de verplichting tot
schadevergoeding door de Organisatie nooit het maximum overschrijden dat de
verzekeraar van de Organisatie zal betalen voor genoemde schade.
3.3. De Deelnemer moet adequaat verzekerd zijn tegen risico’s van de schade die hij,
zij en/of de naasten zouden kunnen leiden als resultaat van verwonding, ziekte of
dood voortkomend uit deelname aan het Evenement.
3.4. De Deelnemer verklaart bekend te zijn met het feit dat deelname een goede
gezondheid vereist, zowel lichamelijk als geestelijk, en hij/zij verklaart dat hij/zij
voldoet aan deze voorwaarden en dat hij/zij zich op juiste wijze heeft voorbereid voor
het Evenement.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisatie van aansprakelijkheid voor schade aan
derde partijen als resultaat van enige actie of omissie van Deelnemer in relatie tot het
Evenement. De Deelnemer moet voldoende verzekerd zijn tegen het risico van een
dergelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden.
ARTIKEL 4: PORTRETRECHT
Deelnemer geeft toestemming vooraf aan de Organisatie om foto’s en dergelijke
tijdens en na het Evenement te publiceren waarop de Deelnemer te zien is.
ARTIKEL 5: PRIVACY VERKLARING
De persoonlijke informatie die de Deelnemer aan de Organisatie ter beschikking stelt
zal worden bewaard in een file door de Organisatie, door de inschrijf- en
uitslagenservice en door de gebruikte email-systemen. Door in te schrijven bij het
Evenement geeft de Deelnemer toestemming aan de Organisatie om de persoonlijke
gegevens te gebruiken om aan de Deelnemer informatie te sturen en voor de
mogelijkheid dat de Organisatie deze gegevens ter beschikking stelt aan derde
partijen om informatie naar de Deelnemer te sturen. De Deelnemer geeft, door in te
schrijven (de Overeenkomst) toestemming om zijn/haar naam en uitslagen te
publiceren, bijvoorbeeld in kranten, andere media en websites.

