ALGEMENE VOORWAARDEN TRAILRUNNING EUROPE
www.trail-running.eu • info@trail-running.eu • 06-15 54 66 68
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
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Definities
Event:
Het door de organisatie (TRAILRUNNING Europe) te organiseren event.
Trailrunner: De persoon die zich heeft ingeschreven voor
deelname aan het event.
Organisator: De rechtspersoon (TRAILRUNNING Europe)
waarmee de trailrunner een overeenkomst is aangegaan.
Deelname
De trailrunner dient een leeftijd van minimaal 18 jaar te
hebben. Ben je jonger dan 18 jaar dan mag je deelnemen
onder supervisie van iemand die 18 jaar of ouder is.
De trailrunner mag aan het event deelnemen als hij zich
heeft ingeschreven voor het event.
De trailrunner mag aan het event deelnemen als hij het
inschrijfformulier naar waarheid heeft ingevuld en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
Deelname aan de trainingsactiviteiten van TRAILRUNNING Europe, in welke vorm dan ook, geschiedt te allen
tijde voor eigen risico.
Voor vragen over gezondheid of medische zaken in relatie tot de trainingsactiviteiten adviseert TRAILRUNNING
EUROPE (vooraf) contact op te nemen met de huisarts of
een afspraak te maken met het Sport Medisch Adviescentrum (SMA).
De adviezen van TRAILRUNNING EUROPE en/of de trainers zijn geheel vrijblijvend. Opvolging daarvan geschiedt te allen tijde op eigen risico.
TRAILRUNNING EUROPE en/of de trainers behouden zich
het recht voor een deelnemer de toegang tot een trainingsactiviteit te weigeren indien de deelnemer naar het
oordeel van de TRAILRUNNING EUROPE en/of de trainers
niet fit of gezond genoeg is om aan de trainingsactiviteit
deel te nemen.
TRAILRUNNING EUROPE en/of de trainers behouden zich
het recht voor een deelnemer de toegang tot een trainingsactiviteit te weigeren indien de deelnemer de aanwijzingen van de trainer (herhaaldelijk) niet opvolgt, zich
onbehoorlijk of aanmatigend gedraagt jegens zijn/haar
mededeelnemers en/of de trainers of de algemeen geldende waarden, normen of gedragsregels niet respecteert. In een dergelijk geval vindt geen restitutie van het
inschrijfgeld plaats.
TRAILRUNNING EUROPE en/of de trainers behouden zich
het recht voor een deelnemer te verwijzen naar een trainingsgroep, waarvan het niveau beter overeenkomt met
het niveau van de deelnemer.
TRAILRUNNING EUROPE en/of de trainers behouden zich
het recht voor een trainingsactiviteit te annuleren of per
direct stop te zetten ingeval van een calamiteit of gevaarlijke weersomstandigheden.
Het inschrijfgeld dient minimaal 1 week voor aanvang van
de trainingsactiviteit door TRAILRUNNING EUROPE te zijn
ontvangen. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen,
kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname aan
de trainingsactiviteit.
De algemene voorwaarden van Your Ticket Provider B.V.
zijn van toepassing op al onze event tickets. Deze zijn te
vinden op de website van Your Ticket Provider B.V.
TRAILRUNNING EUROPE behoudt zich het recht voor een
trainingsactiviteit door te schuiven naar een volgende pe-
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riode dan wel te annuleren, bij onvoldoende deelnemers.
Ingeval de alternatieve periode geen aanvaardbaar alternatief is voor de deelnemer vindt restitutie van het volledige inschrijfgeld plaats.
Inschrijvingen van jaarkaarten en andere trainingsactiviteiten kunnen niet worden doorgeschoven naar een
volgende periode of worden overgedragen aan andere
personen.
Er wordt in geen geval restitutie gedaan van inschrijfgelden. Trailrunner kan wel een ticketverzekering afsluiten
via Your Ticket Provider B.V. Hiervoor gelden de voorwaarden gesteld door Your Ticket Provider B.V.
Opzegging van jaarkaarten dient te geschieden met in
acht name van een opzegtermijn van een kalendermaand
en dient dus voor 1 december van het lopende jaar te geschieden.
TRAILRUNNING EUROPE behoudt zich het recht voor een
ingeplande trainer door een andere trainer te laten vervangen.
Aansprakelijkheid
TRAILRUNNING Europe en/of de trainers zijn niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade (inclusief verlies of beschadiging van eigendommen), die een trailrunner, door welke oorzaak dan ook ontstaan, tijdens of ten
gevolge van een trainingsactiviteit, mocht oplopen.
De trailrunner 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 een event.
De trailrunner verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart door deelname aan een trail
dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en
anderszins voldoende heeft voorbereid op het event.
De trailrunner vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg
van een aan een trailrunner toe te rekenen handelen of
nalaten met betrekking tot het event. De trailrunner dient
afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
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Portretrecht
De trailrunner verleent bij voorbaat toestemming aan de
organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het
event gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke,
waarop de trailrunner is.
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Persoonsgegevens
De door een trailrunner verstrekte persoonsgegevens
worden door TRAILRUNNING Europe opgenomen in een
bestand. Door deelname aan een event verleent een trailrunner toestemming aan TRAILRUNNING Europe tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van
informatie aan de trailrunner en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de trailrunner toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan
derden ten behoeve van het verzenden van informatie
aan de trailrunner.
De trailrunner verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan TRAILRUNNING Europe openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via
internet.
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we respect nature • we create memories • we only leave footprints

