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Algemene voorwaarden Kanjer Dirt Challenge 

 
1. Begripsbepaling 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
 
1.1 Evenement 
Het door Stichting Kanjers voor Kanjers in enig jaar te organiseren sportevenement onder de naam 
Kanjer Dirt Challenge. 
 
1.2 Organisator 
De rechtspersoon waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan. De Kanjer Dirt Challenge 
wordt georganiseerd door Stichting Kanjers voor Kanjers, hierna te noemen de organisator.  
 
1.3 Deelnemer 
De natuurlijke persoon die zich door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor 
deelname aan het evenement, dan wel zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. Er is geen minimum 
leeftijd voor deelname. De inschatting hiervoor ligt bij de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van 
het deelnemende kind. 
 
1.4 Overeenkomst 
De overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.  
 
 
2. Deelname 
1. Deelname aan het evenement is mogelijk voor kinderen van alle leeftijden. Voor kinderen 

onder de 8 adviseert de organisator de begeleiding van een volwassene. Voor kinderen 
jonger dan 6 jaar is begeleiding door een (ingeschreven en dus betalende) volwassene 
verplicht. 

2. De organisatie stelt het op prijs als de deelnemer zich in spant om sponsorgeld bijeen te 
brengen voor het  goede doel Kanjers voor Kanjers. 

3. De deelnemer mag slechts aan het evenement deelnemen indien de natuurlijke persoon het 
daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het 
inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene 
voorwaarden.  

4. De deelname aan het evenement geschiedt op vrijwillige basis en de deelnemer is zich 
bewust van de risico’s die het evenement met zich meebrengt.  

5. De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dan ook 
niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten 
nemen tenzij de organisatie hiervoor via mail toestemming heeft gegeven. 

6. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van de organisator over te dragen aan derden.  
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7. Indien de deelnemer verhinderd is om aan het evenement deel te nemen, wordt het 
betaalde inschrijfgeld niet teruggegeven. Ook andere bepalingen op grond van de 
overeenkomst worden niet teruggegeven of teruggedraaid.  

8. De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement 
geen doorgang te laten vinden. De deelnemers wordt in dit geval in de gelegenheid gesteld 
deel te nemen aan dezelfde editie van het evenement op een vervangende datum. Restitutie 
van het inschrijfgeld vindt in geen enkel geval plaats, ook niet als de deelnemer niet in de 
staat is tot deelname op de vervangende datum.  

9. De organisator is niet aansprakelijk voor de deelnemer gemaakte kosten wanneer het 
evenement ten gevolge van overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, afgelast dient 
te worden.  
 
 

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 de deelname.  
2. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in 

zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat de deelnemer aan deze eis voldoet. 
Daarnaast verklaart de deelnemer dat de deelnemer door training en anderszins voldoende 
heeft voorbereid op het evenement.  

3. 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.  

4. Sponsoren van het evenement en de gemeente(n) waarin het evenement plaatsvindt, zijn op 
dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.  

 
 
4. Portretrecht 
De 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 zonder daarvoor een vergoeding te claimen. 
 
 
5. Persoonsgegevens 
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 voor het verzenden van informatie aan de 
deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het 
verzenden van informatie ten behoeve van het evenement aan de deelnemer. Het is de deelnemer 
te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het 
verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, 
waarna de organisator het verzenden respectievelijk het verstrekken zal stop zetten.  
 
6. Sponsorbedrag 
1. De deelnemer heeft géén verplichting tot het inzamelen van sponsorgelden voor het goede 

doel.  Echter, een inspanning wordt door de organisatie gestimuleerd en zeer op prijs 
gesteld. 
 

7. Verzekering 
Deelnemers zijn verplicht om een ongevallenverzekering voor het evenement af te sluiten.  
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