Algemene voorwaarden
deelname aan Vrouwen lopen voor Vrouwen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 Deelneemster: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft
ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 Evenement: de door Stichting Vrienden van De Hoop te organiseren wandeltochten van Vrouwen
lopen voor Vrouwen en ladiesrun ‘Ren voor haar leven’.
 Organisatie: Stichting Vrienden van De Hoop.

Aansprakelijkheid


Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het
zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk
letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Organisatie.



De Deelneemster verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel
psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat zij aan deze eis voldoet en dat zij zich door
training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.



De Deelneemster vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden
mochten lijden als gevolg van een aan een Deelneemster toe te rekenen handelen of nalaten met
betrekking tot het Evenement.



De Deelneemster vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de
Deelneemster mocht lijden als gevolg van haar deelname aan het Evenement, tenzij deze schade
het directe gevolg is van aan de Organisator of een door haar aangestelde medewerker(s) toe te
rekenen opzet of grove schuld.

Portretrecht en persoonsgegevens


De Deelneemster verleent onherroepelijk toestemming aan de Organisatie voor openbaarmaking
en vermenigvuldiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal
waarop de Deelneemster zichtbaar is.



De door een Deelneemster verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie
opgenomen in een bestand. De Deelneemster verleent onherroepelijk toestemming aan de
Organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de
Deelneemster.



Deelneemster kan schriftelijk of per e-mail aangeven bezwaar te hebben tegen openbaarmaking
en vermenigvuldiging van de hierboven genoemde foto’s en beeldmateriaal en/of het verzenden
van hierboven genoemde informatie door de Organisatie aan deelneemster, waarna de
Organisatie dit niet zal (gaan) doen en zo ook zal bevestigen aan de Deelneemster.

Annuleren


Wanneer een Deelneemster zich na inschrijving annuleert voor het Evenement, kan het
inschrijfgeld niet worden teruggevorderd, het inschrijfgeld zal als gift bestemd worden voor de
goede doelen van het Evenement.



Wanneer een Deelneemster deze Algemene Voorwaarden niet schriftelijk ondertekent voordat het
Evenement plaatsvindt, behoudt de Organisator zich het recht voor de Deelneemster uit te sluiten
van deelname aan het Evenement.

