Voorwaarden deelname activiteiten
Bij deelname aan activiteiten of evenementen die vanuit Sportief Valkenswaard en/of
Sportief Heeze-Leende worden georganiseerd, al dan niet in samenwerking met een
vereniging of natuurlijke persoon, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
1. Definities
Organisatie: Sportief Valkenswaard en/of Sportief Heeze-Leende
Aanbieder: de vereniging, stichting e.d. of natuurlijke persoon die de activiteit
aanbiedt en begeleidt
2. Inschrijven voor een activiteit of evenement is mogelijk via
https://www.sportiefvalkenswaardenheeze-leende.nl/.
3. Betaling geschiedt via iDeal.
4. Na ontvangst van de online inschrijving ontvangt u een automatische e-mail als
bevestiging van de inschrijving.
5. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.
6. Per activiteit wordt aangegeven voor welke specifieke doelgroep de activiteit is.
7. De deelnemer is verplicht om alle (redelijke) instructies en aanwijzingen van de
organisatie en aanbieder op te volgen.
8. De ouder/verzorger van (een) minderjarig(e) kind(eren) geeft per activiteit aan al dan
niet akkoord te gaan met het nemen van foto’s van het (de) kind(eren) voor
promotionele dan wel publicitaire doeleinden van de organisatie. Indien toestemming
wordt verleend, dan is voor het maken van de foto’s geen vergoeding verschuldigd
aan de ouder/verzorger.
9. De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval van welke aard en
door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste
roekeloosheid zijdens de organisatie of haar leden.
10. Schade aan materialen veroorzaakt door roekeloos handelen van de deelnemer
worden bij de deelnemer in rekening gebracht. De deelnemer wordt geadviseerd om
zich afdoende te verzekeren (bijvoorbeeld door middel van een
Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren)
11. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van
eigendommen.
12. Indien de activiteit of het evenement geen doorgang vindt als gevolg van
omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de organisatie liggen (overmacht) is
de organisatie niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten.
13. Voor zover aanwezig dienen de, ter plaatse van de activiteit of het evenement,
geldende huisregels in acht te worden genomen.
14. In alle gevallen waarin deze “Voorwaarden deelname activiteiten” niet voorziet beslist
de organisatie.
15. Wanneer één of meer van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig zijn,
blijven de overige bepalingen gelden.

