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waarden gellden voor dee buddyrun (obstacle ruun)
Artikel 1; Definitiies
1. Evennement: Budddyrun
2. Deelnnemer; de natuurlijke
n
p
persoon
die zich op de door
d
de Orgganisator toegelaten wiijze
heeft ingeschreven voor deelnname aan heet Evenemen
nt
3. Overeeenkomst; de
d overeenkkomst strekkkend tot deeelname van de Deelnem
mer aan het
Evenem
ment
4. Organnisator; Sticchting Battlle4kids
Artikel 2; Deelnam
me
1. Deelnname aan heet Evenemeent is uitsluiitend mogellijk door de Deelnemerr wanneer hij het
inschrijffformulier volledig
v
en naar waarheid heeft in
ngevuld en inndien het innschrijfgeld
d
volledigg is voldaann.
2. De deeelname aann het Eveneement geschhiedt door de Deelnemeer persoonliijk.
Deelnem
mer vanaf 12 jaar is in het bezit vaan een zwem
mdiploma. Zonder
Z
zwemdiploma is
i het
niet mogelijk deel te
t nemen aaan de eveneementen mett waterhinddernissen waaarvoor
zwemdiiploma is veereist. Voorr schade en//of letsel of zelfs dood door
d
verdrinnking is org
ganisatie
niet aannsprakelijk te
t achten inddien deelneemer toch beesluit zondeer zwemdiplloma deel tee
nemen.
D
tooegestaan ziijn rechten uit
u de Overeenkomst oover te drageen aan
3. Het iss voor de Deelnemer
derde. Deze
D
overdrracht kan uitsluitend woorden verriccht door de Organistor tijdig op dee hoogte
te stelleen van de ovverdracht waaarbij de peersoon aan wie
w wordt overgedrage
o
en ook voldo
oet aan
het bepaaalde aan deeze voorwaarden. Deellnemer is veerplicht deze voorwaarrden kenbaaar te
maken aan
a deze peersoon. Overrdracht kan uiterlijk drrie weken vooorafgaand aan het
Evenem
ment. Overscchrijving naaar een opvoolgende editie van de buddyrun
b
is niet mogelijk.
4. Indien de Deelneemer verhinnderd is aann het Evenem
ment deel tee nemen, woordt het betaaalde
inschrijffgeld niet gerestitueerd
g
d.
5. Organnisator kan op grond van uitzondeerlijke omstandighedenn besluiten hhet Evenement geen
doorganng te laten vinden.
v
Een besluit vann de Organissator om het Evenemennt geen doorrgang te
laten vinnden doet geen
g
aanspraakelijkheid ontstaan vo
oor vergoedding van de ddoor de Deeelnemer
gemaakkte kosten enn terugbetalling van hett inschrijfgeeld.
6. De Deelnemer
D
m ten allee tijden instrructies van personeel of
moet
o vrijwilligers van het

Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich
het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij
aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
7. Het is de Deelnemer verboden deel te nemen op schoeisel voorzien van noppen / spikes.
8. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de
Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
Artikel 3; Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige
schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens
is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
2. 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.
3. 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
4. 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 heeft voorbereid op het Evenement. Deelname
wordt afgeraden aan zwangere vrouwen en aan mensen met een ernstige conditiebeperkende
ziekte zoals hartfalen. Deelnemers voor de afstanden waar waterhindernissen zijn dienen in
het bezit te zijn van een zwemdimploma. Voor schade en/of letsel of zelfs dood door
verdrinking is organisatie niet aansprakelijk te achten indien deelnemer toch besluit zonder
zwemdiploma deel te nemen.
5. 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.
Artikel 4; Portretrecht
1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking
van tijdens en/of rond het Evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop
de Deelnemer zichtbaar is.
Artikel 5; Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator
opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst
toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve
van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer ten allen tijde
toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het
verzonden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van
persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzonden respectievelijk dat verstrekken zal
stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan
de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in
dagbladen en via internet.
2. De Deelnemer is bij deelname aan het race vak zelf verantwoordelijk voor de juistheid van
zijn/haar persoonlijke gegevens. Bij onjuistheid is de Deelnemer zelf verantwoordelijk dit
uiterlijk drie weken voorafgaand aan het event schriftelijk te wijzigen via www.buddyrun.nl

Artikel 6; Beeldmateriaal
1. De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer
gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij
de eigenaar of bron te vermelden.

