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Artikel 1: definities 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1.I. Organisator: Dojo Huigenbos. 

1.1.II. Evenement: het door Dojo Huigenbos in enig jaar te organiseren sport 

evenement. 

1.1.III. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich een door de organisator 

toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het event. 

1.1.IV. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de 

Deelnemer aan het event. 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst. 

Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden en op te slaan via 

www.zeumerenmoddert.nl en worden bij aanschaf van elk ticket verschaft. 

Artikel 2: deelname 

2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden 

tenminste de door de organisator voor dat evenement vastgestelde 

minimumleeftijd van 13 jaar te hebben bereikt voor de Hoofdafstand (7 km) en 6 

jaar voor de Kids-afstand (5 km), tenzij anders bepaald door de organisator. 

Deelnemers onder de 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun 

vertegenwoordiger. 

2.2. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. 

Het ticket kan worden overgedragen aan een derde. Deze overdracht kan 

uitsluitend worden verricht door het volledig en naar waarheid invullen van het 

door de Organisator bepaalde formulier tot uiterlijk drie weken voor het 

evenement. 

2.3. De Deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het 

daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, 

indien het inschrijfgeld voor het evenement volledig is voldaan en indien de 

Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. 

2.4. De organistor heeft bij wangedrag door de Deelnemer (zoals – maar niet 

uitsluitend – het niet nakomen van enige verbintenis tegenover de organisator of 

het niet opvolgen van instructies van de organisator) het recht de Deelnemer 

voor, tijdens of na het evenement van deelname aan het evenement uit te sluiten 

en Deelnemer van het evenement te (laten) verwijderen. In dat geval heeft de 

Deelnemer en de inschrijver die de Deelnemer heeft ingeschreven geen recht op 

restitutie van het inschrijfgeld of enige andere vorm van schadevergoeding of 

compensatie. 

2.5. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit 

naam van de organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator. 

2.6. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk. 

2.7. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke 

omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten of stil te 

leggen. 

2.8. De organisator van het evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van 

het evenement wijzigen. 

2.9. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten, stil 

te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen 

aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in 

relatie tot het evenement. 

2.10. Uit veiligheidsredenen is het de Organisator toegestaan de Deelnemer van 

het parcours te verwijderen en/of cut off tijden te hanteren. 

2.11. De Deelnemers is t.a.t. zelf verantwoordelijk om obstakels op een veilige 

doch verantwoorde manier te nemen. Hierbij is het kunnen zwemmen bij een 

water gerelateerd obstakel een vereiste. Bij ieder obstakel tijdens het Evenement 

heeft De Deelnemer de mogelijkheid om een obstakel niet te nemen dan wel over 

te slaan wanneer de Deelnemer deze niet wenst en/of durft te overwinnen. 

Artikel 3: aansprakelijkheid 

3.1. Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De organisator is 

niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht 

lijden als gevolg van de deelname aan het evenement. 

3.2. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade 

aan/van eigendommen/zaken. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan 

de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van 

aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke 

schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname 

aan het evenement. 

3.3. 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. 

3.4. 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 zijn deelname aan het evenement. 

3.5. 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 eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins 

voldoende heeft voorbereid op het evenement. 

3.6. De 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 (deelname aan) het evenement. De 

Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid 

voor bedoelde schade. 

3.7. De Deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade 

die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn 

deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan 

de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. 

Artikel 4: portretrecht 

De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor 

openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het evenement 

gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, 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. 

Artikel 5 persoonsgegevens 

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de 

organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een evenement 

verleent een Deelnemer toestemming aan de organisator tot verwerking en 

gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de 

Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer 

toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan 

derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. 

Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de 

organisator tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam, bijvoorbeeld 

door middel van publicatie in dagbladen en via internet. 

Artikel 6: Prijs en betaling 

6.1. De prijs voor deelname aan het Evenement is verschuldigd (en de vordering 

is opeisbaar) vanaf het moment van inschrijving (via bijvoorbeeld de website van 

de Organisator). 

6.2. De Organisator maakt voor de betalingen gebruik van betaalsystemen van 

derde partijen, zoals het betaalsysteem van Eventix. Indien de betaling door 

middel van dergelijke betaalsystemen niet succesvol is in die zin dat de 

Organisator het door Inschrijver verschuldigde bedrag niet daadwerkelijk ontvangt 

(bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – doordat Eventix offline is of storingen 

vertoont), blijft Deelnemer gehouden de overeengekomen prijs aan de 

Organisator te betalen (door bijvoorbeeld op een andere wijze te betalen). 

6.3. Als de Inschrijver alleen zichzelf (als Deelnemer) inschrijft voor deelname aan 

het Evenement, is hij gehouden de prijs voor deelname aan het Evenement te 

betalen. 

6.4. Zowel in het geval de Inschrijver zichzelf niet voor deelname aan het 

Evenement inschrijft, maar alleen anderen als Deelnemers aanmeldt voor 

deelname aan het Evenement en in het geval de Inschrijver zowel zichzelf als 

andere Deelnemers voor deelname aan het Evenement inschrijft, zijn de 

Inschrijver en de door hem aangemelde Deelnemers hoofdelijk aansprakelijk voor 

het betalen van de prijs voor deelname aan het Evenement. 

Artikel 7: toepasselijk recht en forumkeuze 

7.1. Op deze algemene voorwaarden alsmede deelname aan het evenement en 

alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend nederlands 

recht van toepassing. 

7.2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de ten 

aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en deelname aan het 

evenement, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de 

bevoegde rechter in midden-nederland (utrecht). 

Artikel 8: gedragsregels 

8.1. De Deelnemer dient zich te realiseren dat het Evenement een grote mate van 

lichamelijke inspanning voor langere duur met zich mee brengt. De Inschrijver en 

de Deelnemer verklaren hierbij dat zij bekend zijn met de aard van het Evenement 

en dat dit een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. De 

Deelnemer verklaart hieraan te voldoen en dat zij zich door middel van training 

voldoende voorbereid op de deelname aan het Evenement. 



Algemene voorwaarden | Zeumeren Moddert | 1 december 2019 

 

P a g i n a  2 | 2 

 

8.2. Om het Evenement in goede banen te leiden is het van cruciaal belang dat 

de Deelnemer (dan wel de Inschrijver namens de Deelnemer) al hetgeen wat 

daarvoor redelijkerwijs van belang kan zijn tijdig (in ieder geval voor aanvang van 

het Evenement) uit zichzelf aan Organisator meldt. Denk daarbij aan medische -

/gezondheidsbelemmeringen en de mate van fitheid en lenigheid. 

8.3. Het Evenement wordt buiten uitgevoerd waarbij de nodige (opgezette en 

natuurlijke) obstakels worden tegengekomen. De Deelnemer dient zich te 

realiseren dat dit veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, waarvoor Deelnemer 

extra alert dient te zijn. De Deelnemer dient zich adequaat tegen dergelijke 

risico’s te verzekeren. 

8.4. De Deelnemer dient zelf (voor eigen rekening) zorg te dragen voor: 

 adequate sportkleding die afgestemd is op de weersverwachtingen, 

op de obstakels en op het parcours (en in ieder geval adequate 

bescherming biedt tegen neerslag, koude en hitte); 

 adequate schoeisel (met voldoende profiel) die afgestemd is op de 

weersverwachtingen, op de obstakels en op het parcours (en in ieder 

geval adequate bescherming biedt tegen neerslag, koude en hitte). 

Schoeisel met noppen of spikes zijn niet toegestaan; 

 een extra set schone en droge kleren; 

 een schone en droge handdoek. 

8.5. Het is niet toegestaan het parcours te vervuilen. Eventuele drinkbekers en 

ander afval dienen te worden weggegooid in de door de Organisator geplaatste of 

reeds aanwezige afvalbakken of op de door de Organisator aangewezen locaties. 

Ook kleding en meegenomen attributen mogen niet worden achter gelaten op het 

parcours. 

8.6. De Deelnemer dient zich sportief te gedragen. Onder sportief gedrag wordt 

verstaan het vasthouden aan algemene gedrags- en fatsoensnormen. Het is niet 

toegestaan mensen te beledigen, te discrimineren, te kwetsen, te hinderen of 

agressief gedrag te vertonen. Deelnemers dienen hun mond te gebruiken en 

handen liever om elkaar te steunen, aan te moedigen en mensen te motiveren 

boven zichzelf uit te stijgen. 

8.7. Het niet toegestaan kleding te dragen die aanstootgevend is of schade aan 

andere Deelnemers kan toebrengen. Het dragen van katoen wordt afgeraden. 

8.8. Het is niet toegestaan voorwerpen mee te dragen die een gevaar kunnen 

vormen voor de Deelnemer zelf of anderen, waaronder (maar niet beperkt tot) 

wapens en glas (met uitzondering van brillen, zij het dat gebruik hiervan wordt 

afgeraden om veiligheidsredenen). 

8.9. Het gebruik van sfeermiddelen (zoals fakkels en vuurwerk) is niet toegestaan. 

8.10. Het is niet toegestaan hulpmiddelen mee te nemen, met uitzondering van 

hulpmiddelen die noodzakelijk zijn vanwege een fysieke beperking, alsmede 

handschoenen en beschermers. Het is alleen toegestaan eten en drinken mee te 

dragen op een daarvoor geschikte manier. 

8.11. Het is niet toegestaan onder de invloed van drugs of verboden prestatie 

verbeterende middelen deel te nemen aan het Evenement. 

8.12. Deelnemers dienen te voorkomen dat er schade wordt toegebracht aan de 

natuur, aan het parcours en de obstakels. Waar de route een smal pad 

(singletrack) betreft dienen langzamere Deelnemers opzij te gaan voor snellere 

Deelnemers. Snellere Deelnemers worden verzocht hun komst verbaal op 

gepaste wijze aan te kondigen, bijvoorbeeld door “rechts” of “links”. 

8.13. Deelnemers dienen assistentie te verlenen aan anderen die in nood 

verkeren, wiens veiligheid in gevaar is of die medische assistentie nodig hebben, 

tot het moment dat een vrijwilliger, de Organisator of medische dienst ter plaatse 

is. Deelnemers dienen een juiste afweging maken tussen bij het slachtoffer blijven 

en naar de dichtstbijzijnde post rennen voor hulp. 

8.14. Uiteraard zijn de obstakels de grote uitdaging van het Evenement. 

Deelnemers dienen zich te realiseren dat het nemen van obstakels niet verplicht 

is. Over het algemeen geldt: voelt de Deelnemer zich niet zeker in het nemen van 

een obstakel, dan dient de Deelnemer deze niet te nemen. Uiteraard kunnen 

vrijwilligers en supporters Deelnemers helpen hun angsten te overwinnen, maar 

Deelnemers dienen altijd naar zichzelf en hun eigen lichaam te luisteren en hun 

eigen grenzen te kennen. Deelnemers dienen op te letten voor extreme 

temperatuurverschillen en de gevolgen hiervan voor hun lichaam. Indien staat 

aangegeven hoe een obstakel genomen dient te worden of een vrijwilliger dit 

aangeeft, dienen de Deelnemers deze aanwijzingen op te volgen. De Deelnemer 

dient er in alle gevallen voor te zorgen dat bij het nemen van obstakels geen 

gevaarlijke situaties ontstaan. Deelnemers dienen indien nodig of indien gewenst 

anderen om hulp te vragen en anderen hulp aan te bieden bij het nemen van 

obstakels. 

8.15. Aan bezoekers / Deelnemers onder de 18 jaar wordt geen alcohol 

geschonken. Bezoekers t/m 25 jaar zijn verplicht zich te legimiteren. De uitbater 

van een horeca gelegenheid op het Horecaplein is gerechtigd nadere 

alcoholische dranken te weigeren, wanneer zij dat – bijvoorbeeld wegens 

overmatig dronkenschap – nodig acht. Deelname aan het parcours is uitgesloten 

indien de deelnemer heeft gedronken. Reeds betaalde tickets worden niet 

gerestitueerd. 

8.16. Zowel vooraf, tijdens en na afloop van het Evenement, dienen de Inschrijver 

en de Deelnemer zich aan een aantal voorschriften te houden, die niet staan 

vermeld in deze voorwaarden. Deze voorschriften zien onder meer (maar niet 

uitsluitend) op de fysieke bewegingen, plaats van verzamelen, mee te nemen 

spullen, kleding, veiligheid, milieu, etc. 

8.17. De Inschrijver en de Deelnemer zal zich aan al deze nadere voorschriften 

en instructies (als bedoeld in het vorige artikel) houden. De Inschrijver en de 

Deelnemer zullen er tevens voor zorg dragen en erop toezien dat alle personen 

waarvoor zij verantwoordelijk zijn (zoals meegebrachte gasten en door hen 

ingeschreven minderjarige Deelnemers) zich ook houden aan alle nadere 

voorschriften. 

Deelnemer verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en 

gedragsregels. 


