Algemene voorwaarden Tilburgse Kruikenmeerkamp 1.
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Evenement: “Tilburgse Kruikenmeerkamp” welke georganiseerd wordt door Atletiek
Vereniging
Attila.
1.2 Organisator: Atletiek Vereniging Attila gevestigd te Tilburg waarmee de deelnemer een
overeenkomst is aangegaan.
1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor het evenement heeft ingeschreven en
door de organisatie is toegelaten voor deelname.
1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst
2. Deelname
2.1 Deelname aan het Evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en
naar waarheid is ingevuld, het inschrijfgeld uiterlijk twee weken na inschrijving volledig is
voldaan en de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.2 De deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan het Evenement indien deze natuurlijke
persoon tenminste de door de Organisator vastgestelde minimum leeftijd van 16 jaar heeft
bereikt op de dag van het evenement.
2.3 De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.
2.4 Inschrijfgelden worden in geen enkel geval gerestitueerd.
2.5 Indien de Deelnemer zich heeft ingeschreven voor het evenement, maar door letsel of
ziekte niet kan deelnemen, dan kan de inschrijving worden omgezet naar een “Supporter
pakket”. Het financiële verschil in inschrijfgelden zal aan de deelnemer worden uitgekeerd in
consumptiemunten, die in te wisselen zijn tijdens de Tilburgse Kruikenmeerkamp.
2.6 Het is de Deelnemer toegestaan zijn/haar rechten uit de Overeenkomst over te dragen
aan derde tot uiterlijk een week voor datum van het Evenement. Bij het overdragen van de
inschrijving is overschrijving op degene die deel gaat nemen noodzakelijk. Voor overschrijving
is het noodzakelijk om hiervoor een mail te sturen naar info@kruikenmeerkamp.nl
2.7 Organisator kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten het Evenement geen
doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor
vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.
2.8 De Deelnemer die de inschrijving verzorgt voor andere Deelnemers uit zijn/haar team,
draagt er zorg voor dat alle Deelnemers van zijn/haar team voorafgaand aan de inschrijving
kennis hebben genomen van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op dit
Evenement.
2.9 Het is de Deelnemer niet toegestaan om shirts met de belettering ‘Crew’ te dragen als de
Deelnemer geen deel uit maakt van de huidige Organisator.

2.10 Het is de Deelnemer niet toegestaan om alternatieve geluidsinstallatie mee te nemen die een
geluidsvolume kunnen produceren dat de geluidsinstallatie van de Organisator overstemd.

2.11 Het is de Deelnemer niet toegestaan om na tien uur buiten de kantine voor een dusdanig
geluidsniveau te zorgen dat het als storend kan worden ervaren voor omwonende van het
evenementterrein.

2.12 Het is de Deelnemer niet toegestaan om op het evenementterrein drank te nuttigen dat niet
door de organisator is verstrekt. Deze drank zal voorafgaand aan het evenement worden ingenomen
door de Organisator.

2.12 De Deelnemer is voor, tijdens en na het evenement verplicht zich te houden aan de
huisregels van het Evenement, welke zijn opgesteld conform de Nederlandse wet en
regelgeving. Indien de Deelnemer een of meerdere regels overtreed behoudt de Organisatie
het recht om de Deelnemer de deelname aan het Evenement te ontzeggen.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelnemer. De Organisator is niet
aansprakelijk voor enige door de Deelnemer geleden schade, hoe ook genaamd, die de
Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt
ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.
3.2 Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
3.3 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij
of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt
door deelname aan het Evenement.
3.4 Indien ondanks het bepaalde in het eerste, tweede of derde 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.
3.5 De Deelnemer verklaart door akkoord te gaan met deze voorwaarden dat hij/zij bekend is
met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als
fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet.
3.6 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden
mochten lijden als gevolg van een aan een 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.
3.7 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde
mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement,

tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove
schuld.
4. Portretrecht
4.1 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking
van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop
de Deelnemer zichtbaar is. Het is de Deelnemer ten alle tijde toegestaan kosteloos bezwaar
aan te geven middels geschrift of e-mail, na de openbaarmaking van tijdens of rond het
Evenement gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke.
5. Persoonsgegevens
5.1 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator
opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de
Deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve
van het verzenden van informatie. Het is de Deelnemer ten alle tijde toegestaan kosteloos
bezwaar aan te geven middels geschrift of e-mail, waarna de Organisator het verstrekken
van de gegevens zal stopzetten. De Deelnemer verleent door deelname toestemming aan de
Organisator voor openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten bijvoorbeeld door
middel van publicatie op internet of dagbladen.

Helemaal tot hier gelezen? Serieus? Had je echt niks beters te doen Jeroen?

