16e editie Den Helder-Maastrichtloop 18 en 19 mei 2019
Inschrijving:
Naam Loopgroep: _____________________________________________________________________
Plaats loopgroep: ______________________________________________________________________
Naam contactpersoon: __________________________________________________________________
(boven 18 jaar)
Adres: _______________________________________________________________________________
Postcode en Woonplaats: _______________________________________________________________
Telefoonnummer: _____________________________________________________________________
Mobiele nummers tijdens de loop: _________________________________________________________
Email/website: ________________________________________________________________________
[] Wedstrijd

[] Tour Aantal lopers: ______

[] School Aantal lopers: ______

Aantal herinneringen: ___________________________________________________________________
Heeft u eerder deelgenomen: ____________________________________________________________
Zo ja, in welke loopgroep?:

_____________________________________________________________

Handtekening:
__________________________________________Naam: _____________________________________

[ ] Door ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met de algemene voorwaarden zoals gesteld in de
bijlage.
Inschrijfformulier verzenden naar :
Stichting Het Ei sportief ontspannen
Forsythialaan 50
1702 TC Heerhugowaard
Of mail naar: info@DenHelder-Maastrichtloop.nl

Algemene Voorwaarden
Artikel 1.

Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
•

De estafetteloop; georganiseerd door de organisator, in mei van enig jaar met de naam Den
Helder-Maastrichtloop.

•

Deelnemers: natuurlijke personen (m/v), in teamverband, die zich op een door de
organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

•

Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot deelname van de deelnemers aan het
evenement.

•

Organisator: Stichting Het Ei sportief ontspannen, Forsythialaan 50, 1702 TC
Heerhugowaard.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 2.

Deelname

1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk een team bestaande uit personen die op de
dag van het evenement tenminste de vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
2. Deelname aan het evenement staat alleen open voor hardlopers. Het is deelnemers toegestaan zich
te laten begeleiden door één of meer personen op een fiets en/of volgauto.
3. Een team mag slechts deelnemen aan het evenement indien het daartoe strekkende
inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijfgeld heeft voldaan en heeft
ingestemd met deze algemene voorwaarden. Voor de teaminschrijving gelden de algemene
voorwaarden voor alle deelnemers. De inschrijver verklaart alle overige deelnemers die onder deze
inschrijving vallen, op de hoogte te brengen van de algemene voorwaarden.
4. Indien een team verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld
niet gerestitueerd.
5. Het team verplicht zich bij inschrijving tot betalen van het inschrijfgeld en/of vrijwillige extra
bijdragen aan het goede doel ongeacht daadwerkelijke deelname.
6. Indien het evenement door uitzonderlijke omstandigheden of vanwege overmacht niet kan
doorgaan, vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.
7. De wedstrijdleiding heeft het recht een team te diskwalificeren. Ook de medische staf heeft het
recht een teamlid (verdere) deelname aan het evenement te ontzeggen.
8. De organisator kan gedurende het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden of
vanwege overmacht besluiten het evenement voortijdig te beëindigen. Ook kan de organisator op

grond van uitzonderlijke omstandigheden gedurende het evenement besluiten de te lopen route of
af te leggen afstand te wijzigen.
9. Een besluit van de organisator om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen
aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van eventuele door de deelnemers gemaakte kosten.
10. Elk team zal worden uitgerust met een track & trace systeem. Dit systeem zal na afloop van het
evenement ingeleverd dienen te worden door het team.

Artikel 3.

Aansprakelijkheid

1. Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook
genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe
gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet, grove schuld of nalatigheid. Deze uitsluiting
van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals mogelijke schadesoorten ten
gevolge van letsel en overlijden.
2. Indien – ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel – aansprakelijkheid van de
organisator voor schade van de deelnemer moet worden aangenomen, 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/zij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn of haar overlijden, letsel of ziekte als gevolg van
deelname aan het evenement.
4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het evenement een goede
gezondheid in fysieke en psychische zin vereist. Tevens verklaart de deelnemer dat hij/zij aan deze
eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het
evenement.
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 van handelen met betrekking tot het
evenement. De deelnemer dient voldoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid
voor bedoelde schade.
6. Sponsor(en) van het evenement en de gemeenten waarin het evenement plaatsvindt zijn op
dezelfde voet als de organisator uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4.

Persoonlijke eigendommen

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, diefstal,
beschadiging van zaken.

vermissing of

Artikel 5.

Privacy

1. Bij inschrijving verleent de deelnemer toestemming aan de organisator en haar partners voor
openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, audio- en videomateriaal en
dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar of hoorbaar is.
2. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator
tot openbaarmaking van team naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door publicatie in dag- en
weekbladen en via social media.
3. Mocht een team of teamlid niet herkenbaar in beeld willen, dan kan dit schriftelijk worden
aangevraagd.
4. Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe Europese privacy-regels van de General Data Protection
Regulation (afgekort: GDPR), in het Nederlands de Algemene verordening gegevensbescherming
(afgekort: AVG). Organisator respecteert deze privacy-regels en handelt conform deze wetgeving.
Op dit punt maakt de meest recente versie van de Privacyverklaring van de Organisator integraal
deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6.

Algemene gedragsregels

1. Instructies van politie, wedstrijdleiding, evenementbegeleiding en medewerkers moeten direct en
stipt worden opgevolgd. Ook dienen deelnemers de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet
opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
2. De Wegenverkeerswet en het reglement ‘Verkeersregels en Verkeerstekens’ blijven tijdens de loop
onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de
organisator ontheffing verleend is.
3. In het start/finishgebied, langs het parcours en op de route naar het start-finishgebied geldt een
algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten anders dan door de
stichting expliciet en voorafgaand aan het evenement toegezegd.
4. Van iedere deelnemer wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans
eigendommen en geen afval achter te laten.

Artikel 7.

Slotbepaling

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan
ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden. Op deze
voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

