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Artikel 1. Het evenement 
1.1. Het evenement ‘Ren ‘m d’r over’ (“het Evenement”) wordt georganiseerd door Stichting 
Service Projecten RT 100 Westfriesland (“de Organisator”). Het Evenement vindt op 8 
september 2019 van 14:30 uur tot 20:30 uur plaats in de haven van Hoorn. 
1.2. Deelname aan het Evenement houdt in dat de deelnemer over een 
smalle balk over het water probeert te rennen om zo snel mogelijk bij de vlag te komen die 
aan het einde van de balk hangt. 
  
1.3. De Organisator kan te allen tijde besluiten het Evenement af te gelasten, stil te leggen 
en/of naar een andere datum en/of tijdstip te verplaatsen. De organisator kan daartoe 
onder meer, maar niet uitsluitend, besluiten op grond van uitzonderlijke omstandigheden, 
door (weers)omstandigheden die invloed hebben op de veiligheid van het parcours, de 
deelnemer, toeschouwers of anderen. 
1.4. Door een besluit als bedoeld in artikel 1.3., als de deelnemer verhinderd is of de 
deelnemer niet op het vooraf door Organisator aangegeven tijdstip aanwezig is bij het 
Evenement, heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het inschrijfgeld of op 
vergoeding van andere door hem gemaakte kosten met betrekking tot het Evenement. 
 
Artikel 2. Deelname 
2.1. Deelname is voorbehouden aan natuurlijke personen van 18 jaar of ouder. Bij twijfel kan 
de Organisator vragen om een legitimatiebewijs. 
2.2. De deelnemer mag slechts deelnemen aan het Evenement, indien hij het inschrijfgeld 
voor het Evenement heeft voldaan, dit formulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld 
en indien hij akkoord is gegaan met deze voorwaarden. 
2.3. Het is mogelijk om in teamverband van maximaal twee personen deel te nemen aan het 
Evenement. In dat geval is slechts eenmaal inschrijfgeld verschuldigd. Alle deelnemers 
dienen dit formulier wel afzonderlijk voor akkoord ondertekenen en aan deze 
voorwaarden voldoen. 
2.4. Deelname aan het Evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is zonder 
toestemming van de Organisator niet toegestaan om rechten op deelname over te 
dragen aan een ander. 
2.5. Elke deelnemer mag – al dan niet in teamverband - slechts één keer deelnemen met het 
Evenement. 
2.6. De deelnemer moet te allen tijde de instructies van de Organisator, aanwezige 
vrijwilligers en hulpdiensten opvolgen. 



2.7. De deelnemer is verplicht om zich op de dag van het Evenement op het door de 
Organisator aangegeven tijdstip op de door Organisator aangegeven locatie. Tijdstip en 
 
locatie worden uiterlijk één dag voor de datum van het Evenement aan de deelnemer 
doorgegeven. 
2.8. De deelnemer is verplicht om tijdens de deelname aan het Evenement een naar het 
oordeel van de Organisator adequate helm te dragen. 
2.9. Het is deelnemer niet toegestaan om deel te nemen aan het Evenement terwijl hij onder 
invloed is van drank, drugs of andere genotsmiddelen. 
 
Artikel 3. Uitsluiting 
3.1. Indien – naar het oordeel van de Organisator – in strijd wordt gehandeld met, dan wel 
niet wordt voldaan aan een of meer van de onderhavige voorwaarden, behoudt de 
Organisator zich het recht voor een deelnemer en/of een voertuig uit te sluiten van 
(verdere) deelname. In dat geval heeft deelnemer geen recht op restitutie van het 
inschrijfgeld of op vergoeding van andere door hem gemaakte kosten met betrekking tot 
het Evenement. 
 
Artikel 4. Uitslagen 
4.1. De winnaar is de deelnemer of het team die volgens de officiële 
tijdwaarneming het wedstrijdtraject het snelst aflegt en de vlag pakt. De tijdwaarneming 
geschiedt door middel van een stopwatch. 
4.2. Deelnemers die tijdens deelname in het water geraken – 
voordat de vlag is gepakt - worden van tijdregistratie uitgesloten.  
4.3. De start van de officiële tijdwaarneming wordt aangegeven door middel van een 
startsein 
en eindigt door middel van optische tijdwaarneming. 
4.4. Behalve de snelheidsprijs wordt er tevens een prijs uitgereikt aan het team met het 
meest 
originele outfit (de originaliteitsprijs). De winnaar van de originaliteitsprijs wordt 
bepaald door de juryleden die door de Organisator zijn aangesteld. 
4.5. Over uitslagen met betrekking tot de snelheids- en originaliteitsprijs wordt niet 
gecorrespondeerd. 
 
Artikel 5. Aansprakelijkheid 
5.1. Deelname aan het Evenement geschiedt volledig op eigen risico. De Organisator is in 
geen geval aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg 
van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt uitdrukkelijk voor alle 
mogelijke schade, hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook. Deze uitsluiting van 
aansprakelijkheid geldt dus ook voor ernstige schadesoorten, zoals alle mogelijke 
schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan 
het Evenement. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of 
schade aan eigendommen. 
5.2. 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. 
5.3. 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 deelname aan het Evenement. 
5.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een 
goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan 
deze eisen voldoet. 
5.5. De deelnemer verklaart dat hij in het bezit is van in ieder geval de zwemdiploma’s A en 
B. 
5.6. 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 
deelname aan het Evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het 
risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 
 
Artikel 6. Promotie 
6.1. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor 
openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte 
foto’s, video’s en ander beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is. Hieronder valt 
ook het (her)gebruik van beelden in (reclame)uitingen van of vanwege derden. Het in dit 
artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats. 
6.2. De Organisator behoudt 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. 
6.3. De deelnemer is verplicht om bij zijn deelname het door Organisator aangeleverde 
startnummer, met bedrijfsnaam van de sponsor van dat startnummer, te dragen. 
 
Artikel 7. Persoonsgegevens 
7.1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden, met zijn toestemming, 
door 
de Organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent hierbij toestemming 
aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, 
bijvoorbeeld in dagbladen en via internet. 
 
PERSOONSGEGEVENS DEELNEMER 
 
Voor en achternaam: ______________________________________________________ 
 
Geboortedatum: ____________________________________________ Geslacht: M/V 
Adres: ____________________________________________________________________ 
Postcode en plaats: ________________________________________________________ 
Telefoonnummer: _________________________________________________________ 
E-mailadres: ______________________________________________________________ 
Contactpersoon bij noodgevallen: __________________________________________ 
Telefoonnummer contactpersoon: __________________________________________ 



 
Door ondertekening van dit formulier verklaart de ondergetekende dat hij: 
- heeft kennisgenomen van, voldoet aan en akkoord gaat met de inhoud hiervan; 
- zijn gegevens volledig en correct heeft ingevuld, en; 
- het inschrijfgeld voor deelname uiterlijk op 8 september 2019 zal voldoen op 
NL26RABO0317320246 t.n.v. St. Service Projecten RT. 
 
Handtekening:____________________________________ 
 


