ALGEMENE VOORWAARDEN
Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van de Stichting
Battle4kids.
Artikel 1; Definities
1. Evenement: activiteit van de stichting zoals omschreven in haar statuten te raadplegen via
doorlopende-tekst-statuten-Stichting-Battle4kids-2021.pdf niet zijnde de Buddyrun.
2. Deelnemer; de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze
heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
3. Overeenkomst; de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het
Evenement
4. Organisator; Stichting Battle4kids
Artikel 2; Deelname
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer hij het
inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien van toepassing het
inschrijfgeld volledig is voldaan.
2. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Deelnemer
voldoet aan de criteria voor deelname van het Evenement gesteld door Organisator.
Voor schade en/of letsel of zelfs dood door is organisatie niet aansprakelijk te achten indien
deelnemer toch besluit deel te nemen aan het Evenement en niet voldoet aan de criteria voor
deelname van het Evenement.
3. Het is voor de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan
derde. Deze overdracht vindt in overleg met Organisator plaats. Overdragen van het ticket kan
tot uiterlijk drie weken voorafgaand aan het Evenement. Overschrijving naar een opvolgende
Evenement is niet toegestaan tenzij Organisator daartoe besluit.
4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde
inschrijfgeld niet gerestitueerd.
5. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen
doorgang te laten vinden. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te
laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer
gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
6. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of 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. 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 en voor
het niet opvolgen van de maatregelen genoemd in artikel 7 van deze voorwaarden. 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 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 te 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 voornaam en de behaalde resultaten, bijvoorbeeld
in dagbladen en via internet/social media.

Artikel 6; Beeldmateriaal
1. De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer of
fotograaf of andere persoon is gemaakt tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk
medium dan ook. Vermelding van bron wordt enkel gedaan indien de fotograaf of het
medium waar het geplaats wordt daarom vraagt. Anders blijft bronvermelding achterwege.
Artikel 7; Covid 19
1 Deelnemer is verplicht de aanwijzingen op te volgen van de organisatie voor de dan
geldende maatregelen over het Covid 19 virus. Deze zijn te raadplegen via
www.battle4kids.nl en worden aan de Deelnemers voorafgaand aan een activiteit bekend
gemaakt.
2 De organisatie is bevoegd – en dus niet alleen op aanwijzing van de bevoegde autoriteiten
zoals de gemeente – maatregelen en/of voorzieningen te treffen die in belang zijn van de
gezondheid van iedereen die betrokken is bij dit evenement waaronder - maar niet limitatief wordt verstaan het afgelasten/verplaatsen van het Evenement, aantal Deelnemers verkleinen
of de organisatie anders in te richten of onderdelen van het Evenement buitenwerking stellen
omdat de veiligheid en gezondheid niet kan worden gewaarborgd. In deze situatie kan
deelnemers de Organisator niet aansprakelijk stellen voor welke schade dan ook.
3. De regel onder artikel 2 lid 5 is niet van toepassing voor de situatie dat het evenement op
last van de overheid en de dan geldende regels inzake het COVID 19 virus wordt verboden.
Deelnemers krijgen dan de keuze om het geld teruggestort te krijgen fee die is betaald voor
het bestellen van de ticket(s) of de tickets mee te verhuizen naar een volgende editie of het
geld te schenken aan de Stichting Battle4kids of geld te doneren aan het desbetreffende
onderzoek van een zeldzame kinderziekte die onder de aandacht wordt gebracht.

