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ALGEMENE INSCHRIJVINGS- EN DEELNAMEVOORWAARDEN 

SANTA RUN WIJCHEN 2018 
 

Deze algemene inschrijvings- en deelnamevoorwaarden (verder te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op 

de inschrijving voor en deelname aan de Santa Run 2018 welke wordt georganiseerd door Tafelronde Wijchen op zondag 23 

december 2018.] 

 

Artikel 1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Organisator: de stichting met volledige rechtsbevoegdheid Stichting Organisatie Activiteiten TafelRonde Wijchen, gevestigd 

aan de Zwanensingel 103, 6601 GD Wijchen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65296702. 

2. Evenement: het door de Organisator te organiseren Evenement onder de naam Santa Run Wijchen en welke plaats zal 

vinden op 23 december 2018. 

3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor Deelname aan het Evenement. 

4. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. 

 

Artikel 2. Deelname 

1. Het Evenement is verdeeld over een tweetal onderdelen: de Santa Kids Run en de Santa Run. Deelname aan de Santa Kids 

Run is toegestaan voor Deelnemers tot 12 jaar. Deelname aan de Santa Run is toegestaan voor Deelnemers vanaf 12 jaar. 

2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien: 

a. hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld; en 

b. hij/zij het verschuldigde inschrijfgeld via iDeal heeft voldaan; en 

c. de deelnemer akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 

3. Zodra de Deelnemer het inschrijfformulier heeft ingevuld en de betaling heeft voldaan, komt de Overeenkomst ter zake 

deelname aan het Evenement tot stand. Het is niet mogelijk de inschrijving te annuleren. Nadat de Overeenkomst tot stand 

is gekomen, vindt geen restitutie van inschrijf- en/of sponsorgelden meer plaats. 

4. Op de dag van het Evenement dient de Deelnemer uiterlijk een half uur voor de starttijd (in Santa Suit) aanwezig te zijn 

voor de warming-up. Voorafgaande aan de warming-up dient de Deelnemer zijn startnummer af te halen op de 

aangegeven locatie en zijn startnummer zichtbaar op zijn/haar Santa Suit te bevestigen. 

 

Artikel 3. Inschrijving 

1. De inschrijving voor deelname aan het Evenement geschiedt door het invullen en verzenden van het daartoe strekkende 

online inschrijfformulier. 

2. Iedere Deelnemer dient zich afzonderlijk in te schrijven. Het is niet mogelijk om meerdere Deelnemers ineens in te 

schrijven. Wel is het mogelijk om een Teamnaam op te geven. Op die manier kunnen afzonderlijke Deelnemers als groep 

deelnemen. 

3. Inschrijving is mogelijk tot en met zondag 16 december 2018. 

4. Aan de deelname voor Deelnemers ouder dan 13 jaar zijn inschrijfkosten verbonden. Deze inschrijfkosten dienen direct bij 

het inschrijven te worden voldaan op een door de Organisator aan te geven wijze (iDeal).  

5. Tijdens de inschrijving kan om een donatie voor het goede doel (Voedselbank Wijchen) worden gevraagd. Het volledige 

gedoneerde bedrag komt boven op de reguliere inschrijfkosten en zal door de Organisator aan het goede doel worden 

overgemaakt. 

 

Artikel 4. Santa Suits 

1. Na inschrijving ontvangt de Deelnemer via het opgegeven e-mailadres zijn inschrijvingsbewijs. Het inschrijvingsbewijs kan 

door de Deelnemer worden ingezien via www.inschrijven.nl. 

2. Het inschrijvingsbewijs geeft recht op één Santa Suit per Deelnemer. Bij het inschrijven heeft de Deelnemer een maat 

(S/M/L/XL) opgegeven. Wanneer een Santa Suit – om wat voor reden dan ook – niet past, kan de Deelnemer contact met 

de Organisator opnemen. De Organisator kan echter niet garanderen dat een Santa Suit geruild kan worden tegen een 

maat die wel past. Indien het Santa Suit gebreken vertoont, zal de Organisator zich inspannen om de Deelnemer tijdig van 

een vervangend Santa Suit te voorzien. 

https://www.confirmo.nl/
http://www.inschrijven.nl/


 
Datum: 23 oktober 2018  Pag. 2 / 3 

3. Uiterlijk een week voor het Evenement kunnen de Santa Suits worden afgehaald op een door de Organisator aan te geven 

adres in Wijchen. De Deelnemers worden hierover via e-mail op de hoogte gesteld. Santa Suits worden niet aan de 

Deelnemers toegezonden. 

4. De Deelnemer mag het Santa Suit na afloop van het Evenement houden. 

 

Artikel 5. Afgelasting 

1. De Organisator van het Evenement heeft ten alle tijde het recht te besluiten het Evenement op grond van zwaarwegende 

of uitzonderlijke omstandigheden af te gelasten. Onder zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheden dienen, naast 

overmachtsituaties die de doorgang verhinderen, onder meer te worden verstaan het bestaan of ontstaan van een situatie 

waarbij de veiligheid van één of meer Deelnemers gevaar loopt of uitzonderlijke (weers)omstandigheden als gevolg 

waarvan het Evenement geen doorgang kan vinden. 

2. Indien de Organisator besluit om het Evenement op grond van een zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheid af te 

gelasten, zal het Evenement indien mogelijk naar een andere datum of locatie worden verschoven. De deelname van de 

Deelnemer zal in dat geval worden doorgeschoven naar deze nieuwe datum c.q. Locatie. 

3. De Organisator brengt de Deelnemer onverwijld op de hoogte van een eventuele verschuiving of afgelasting van het 

Evenement. Daartoe zullen de bij de Organisator bekende contactgegevens van de Deelnemer worden gebruikt. 

4. De Organisator is in geval van het doorschuiven of afgelasting niet tot enige schadevergoeding aan de Deelnemer 

gehouden, waaronder doch niet uitsluitend vergoeding van de door de Deelnemer in het kader van de deelname aan het 

Evenement gemaakte kosten, zoals reis- en verblijfkosten. 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

1. Deelname geschiedt voor eigen risico van de Deelnemer. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die de 

Deelnemer mocht lijden tijdens of als gevolg van de deelname aan het Evenement, daaronder mede begrepen doch niet 

uitsluitend letsel- en gevolgschade of letsel en schade door (een) derde(n) aan de Deelnemer toegebracht. Tevens is de 

Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen gedurende het Evenement. Deze 

uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ingrijpende schadesoorten zoals bijvoorbeeld letselschade of schade ten 

gevolge van het overlijden van de Deelnemer. 

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 welke de Deelnemer of een nabestaande 

mocht lijden ten gevolge van het overlijden, letsel of ziekte van de Deelnemer, veroorzaakt door 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. 

5. 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. 

6. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet van toepassing 

indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Organisator. 

 

Artikel 7. Portretrecht 

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement 

gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. De Organisator heeft in ieder geval het 

recht de foto’s en het beeldmateriaal aan te wenden voor promotionele doeleinden. De Deelnemer zal zich niet verzetten tegen 

het gebruik van de foto’s en het beeldmateriaal, noch zal de Deelnemer daartoe een vergoeding van de Organisator verlangen. 

 

Artikel 8. Persoonsgegevens 

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname 

aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het 

verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is 

gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de 

Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking 

van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. 

https://www.confirmo.nl/
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Artikel 9. Toepasselijk recht 

1. Op alle overeenkomsten met de Organisator is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de woonplaats van de Deelnemer. 

https://www.confirmo.nl/

