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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
me
Artikel 2; Deelnam
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.
3. Het iss voor de Deelnemer
D
tooegestaan ziijn rechten uit
u de Overeenkomst oover te drageen aan
derde. Deze
D
overdrracht kan uitsluitend woorden verriccht door hett volledig enn naar waarrheid
invullenn van het dooor de Organnistor bepaaalde formullier te verkriijgen via ww
ww.buddyru
un.nl
Overdraagen van heet ticket kann tot uiterlijkk drie weken
n voorafgaaand aan het Evenementt.
Overschhrijving naaar een opvollgende editiie van de bu
uddyrun is niet
n 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
Evenem
ment opvolgen. Bij herhhaaldelijke, of ernstige,, misdraginggen houdt dde Organisattor zich
het rechht voor de deelname aann het Eveneement ten allle tijden stoop te zetten zonder daaarbij
aanspraaak te makenn op gemaakkte kosten of
o inschrijfg
geld.
7. Het iss de Deelneemer verbodden deel te nemen
n
op scchoeisel vooorzien van nnoppen / spikes.
8. De Deelnemer
D
v
verklaart
geeen commercciële activiteeiten te onddernemen uiit naam van
n de
Organissator zonderr uitdrukkellijke toestem
mming van de
d Organisaator.

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
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.

