
 

 ALGEMENE DEELNAMEVOORWAARDEN BOOTCAMP CURACAO RUN  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de Bootcamp Curacao Run  

ARTIKEL 1. DEFINITIES  

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

a. Evenement: het door Hemingway en Bootcamp Curacao in te organiseren sportevenement: Bootcamp Curaçao 

Run. Deze vind plaats op 15 oktober 2016.  

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft  

ingeschreven voor deelname aan het Evenement.  

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van Deelnemer aan het Evenement.  

d. Organisator: Hemingway en Bootcamp Curaçao.  

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.  

ARTIKEL 2. DEELNAME  

1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden ten minste de door de  

Organisator voor het Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Deelnemers van 14 

jaar tot 18 jaar dienen tijdens het Evenement te worden begeleid door een ouder of voogd. Onder begeleiding 

wordt in dit geval verstaan dat de begeleidende ouder of voogd gezamenlijk met de minderjarige Deelnemer 

deelneemt aan het Evenement. Indien de begeleidende ouder of voogd zijn deelname om wat voor reden dan ook 

voortijdig staakt, dient de begeleiding van de minderjarige Deelnemer te worden overgenomen door een andere, 

meerderjarige Deelnemer.  

2. Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien:  

a. hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld; en  

b. de Organisator het inschrijfgeld uiterlijk de avond voor het Evenement volledig heeft  

ontvangen; en  

c. Deelnemer akkoord is gegaan met de inhoud en toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.  

3. Het is niet mogelijk de inschrijving te annuleren. Nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden, is de  

Deelnemer het inschrijfgeld verschuldigd. Er vindt geen restitutie van inschrijfgelden plaats.  

ARTIKEL 3. AFGELASTING  

4. De Organisator van het Evenement heeft te allen tijde het recht te besluiten het Evenement op grond van 

zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheden af te gelasten. Onder zwaarwegende of uitzonderlijke 

omstandigheden dienen, naast overmacht situaties die de doorgang verhinderen, onder meer te worden verstaan 

het bestaan of ontstaan van een situatie waarbij de veiligheid van één of meer Deelnemers gevaar loopt of 

uitzonderlijke (weer)omstandigheden als gevolg waarvan het Evenement geen doorgang kan vinden.  

5. Indien de Organisator besluit om het Evenement op grond van een zwaarwegende of uitzonderlijke  

omstandigheden af te gelasten, zal het Evenement indien mogelijk naar een andere datum of locatie worden 

verschoven. De deelname van Deelnemer zal in dat geval worden doorgeschoven naar deze nieuwe datum c.q. 

locatie.  

6. De Organisator brengt Deelnemer onverwijld op de hoogte van een eventuele verschuiving of  

afgelasting van het Evenement. Daartoe zullen de bij de Organisator bekende contactgegevens van Deelnemer 

worden gebruikt.  

7. De Organisator is in geval van het doorschuiven of afgelasten niet tot enige schadevergoeding aan Deelnemer 

gehouden, waaronder doch niet uitsluitend vergoeding van de door Deelnemer in het kader van de deelname aan 

het Evenement gemaakte kosten, zoals het inschrijfgeld en reis- en verblijfkosten.  



ALGEMENE DEELNAMEVOORWAARDEN BOOTCAMP CURACAO RUN  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de Bootcamp Curacao Run  

ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID  

1. Deelname geschiedt voor eigen risico van Deelnemer. Deelnemer is zich ervan bewust dat een Bootcamp Run 

een ‘extreme’ sport is die met de nodige risico’s gepaard gaat. Deelnemer heeft zich verdiept in de risico’s en 

aanvaardt deze risico’s voor zichzelf en voor de minderjarige Deelnemers die hij begeleidt. De Organisator 

adviseert Deelnemer om beschermende kleding, schoeisel en hoofdbescherming tijdens deelname te dragen.  

2. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die Deelnemer mocht lijden tijdens of als gevolg van 

de deelname aan het Evenement, ook als gevolg van een gebrekkige opstal of (on)roerende zaak, daaronder 

mede begrepen doch niet uitsluitend letsel- en gevolgschade of letsel en schade door (een) derde(n) aan 

Deelnemer toegebracht. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van 

eigendommen gedurende het Evenement.  

3. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade welke de Deelnemer of een 

nabestaande mocht lijden ten gevolge van het overlijden, letsel of ziekte van de Deelnemer, veroorzaakt door 

deelname aan het Evenement.  

4. 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. Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg 

van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Deelnemer 

dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.  

6. Deelnemer is zich ervan bewust dat de Organisator geen aparte verzekering heeft afgesloten voor de 

Deelnemers aan het Evenement. Indien, ondanks het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, 

aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van Deelnemer of derde(n) aangenomen moet worden, blijft 

de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de 

reguliere verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade eventueel uitkeert.  

7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet 

van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Organisator.  

ARTIKEL 5. PORTRETRECHT  

Deelnemer verleent hierbij toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het 

Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop Deelnemer zichtbaar is. De Organisator 

heeft in ieder geval het recht de foto’s en het beeldmateriaal aan te wenden voor promotionele doeleinden. 

Deelnemer zal zich niet verzetten tegen het gebruik van de foto’s en het beeldmateriaal, noch zal Deelnemer 

daartoe een vergoeding van de Organisator verlangen.  

ARTIKEL 6. PERSOONSGEGEVENS  

De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door 

deelname aan het Evenement verleent Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de 

persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier 

door Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve 

van het verzenden van informatie aan Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst 

toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door 

middel van publicatie in dagbladen en via internet.  

ARTIKEL 7. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst 

en/of de deelname van Deelnemer aan het Evenement worden bij uitsluiting voorgelegd aan het Gerecht in eerste 

aanleg van Curaçao. Op de Overeenkomst is het recht van Curaçao van toepassing. 


