
Algemene voorwaarden Halve Marathon Gouda 

 

Definities 
1. Evenement: een hardloopwedstrijd die wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van de 

stichting Halve Marathon van Gouda. 
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan het 

evenement. 
3. Sponsor: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan de stichting Halve Marathon van Gouda 

geld en/of andere middelen ter beschikking stelt in het kader van een sponsorovereenkomst. 
4. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het 

Evenement, dan wel de sponsorovereenkomst tussen Organisator en Sponsor. 
5. Communicatiemiddelen: Alle communicatiemiddelen waarmee sponsor zich binnen De 

Stichting kan profileren. 
6. Organisator: de Stichting Halve Marathon Gouda (KvK 73888087). 
7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst. 

 

Inschrijven 
8. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een persoon die op de dag van het 

evenement de door de Organisator vastgestelde minimum leeftijd heeft bereikt.  
9. De Deelnemer mag aan het Evenement deelnemen als hij het daartoe strekkende 

inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld volledig is voldaan 
en als de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden op inschrijven.nl. De 
Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke 
gegevens te verwijderen. 

10. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.  
11. Indien een Deelnemer voor het onderdeel Halve Marathon, 10-kilometerloop en/ of Kidsrun is 

verhinderd aan het evenement deel te nemen, wordt het inschrijfgeld niet teruggegeven. Ook 
bij wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld, of 
deel daar van, plaats. Wijziging naar een hogere afstand kan en de deelnemer is verplicht het 
verschil in inschrijfgeld te voldoen. Dit na overleg met de Organisator. 

12. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld. 
13. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt 

geen teruggave van het inschrijfgeld plaats.  
14. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement 

voortijdig te stoppen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan op dezelfde grond 
ook besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen 
vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.  

15. Bij afgelasting van het Evenement vindt geen teruggave van het inschrijfgeld plaats. Tevens is 
er geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten. 
 

Inschrijfformulier 
16. Door het verzenden van het inschrijfformulier gaat deelnemer akkoord met onderstaande 

voorwaarden: 

• Deelnemer doet mee op eigen risico. 

• Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking 
van tijdens de Halve Marathon Gouda gemaakte foto’s en beeldmateriaal waarop de 
deelnemer zichtbaar is. 

• Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen en/of schade aan 
eigendommen. 

• De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door 
overmacht wordt afgelast of verplaatst. 

• Deelnemer gaat akkoord met het privacybeleid (zie persoonsgegevens) en heeft 
toestemming van zijn of haar ouders/voogd indien deelnemer 12 jaar of jonger is. 
Ouders/voogd van kinderen t/m 12 jaar geven daarbij tevens toestemming tot verwerking 
van de persoonsgegevens van hun kind door halvemarathongouda.nl. 



Aansprakelijkheid 
17. Deelname aan het Evenement is voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor 

enige schade, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, 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 ten gevolge van letsel of overlijden. 

18. Indien ondanks het bepaalde in lid 18 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 tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de 
Organisator ter zake van die schade uitkeert. 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. 

19. De 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 zal hebben voorbereid op het Evenement. De 
Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de 
deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren. 

20. 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 het Evenement. 
De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor 
bedoelde schade. 

21. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) en provincie waarin het Evenement 
plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid. 

 

Persoonsgegevens 
22. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator 

opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst 
toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van 
informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan 
Organisator ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de 
Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar 
te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken 
van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken 
zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming 
aan de Organisator tot het samenstellen van ranglijsten waarin de Deelnemer wordt genoemd 
en openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van 
publicatie in dagbladen en via internet. De Organisator verklaart met alle gegevens van de 
Deelnemer zorgvuldig om te gaan en deze uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor zij 
zijn ingeleverd.  

 

Sponsoring 
23. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten de duur lopende tot en met 

de datum van het Evenement  
24. Ieder der partijen is tot opzegging bevoegd. De opzegging dient per mail te geschieden. De 

termijn van opzegging bedraagt 1 maand. 
25. Zodra één van de partijen een bericht van opzegging heeft bereikt, heeft deze het recht om 

van de wederpartij te verlangen dat partijen met elkaar in overleg treden over vernieuwing of 
verlenging van de overeenkomst.  

26. Deze overeenkomst kan door beide partijen tussentijds worden opgezegd indien de 
wederpartij failleert, surseance van betaling aanvraagt, dan wel ontbonden respectievelijk 
geliquideerd wordt. 

27. Tussentijdse opzegging dient te geschieden per aangetekende brief onder vermelding van de 
redenen. Ingeval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel, vindt geen restitutie 

plaats hetgeen krachtens deze overeenkomst al is betaald of gepresteerd. 

 



Verplichtingen van de sponsor 

28. De sponsor verplicht zich tot betaling van een sponsorbedrag van € <bedrag> exclusief btw 
per <jaar of jaren>, vooraf te betalen. 

29. Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst, zonder toestemming 
van de gesponsorde, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

 

Verplichtingen van de gesponsorde 

30. De gesponsorde zal in het kader van deze overeenkomst de prestaties verrichten voor de 
sponsor, zoals vermeld in het met de sponsor overeengekomen sponsorpakket, tenzij anders 
is afgesproken. 
  

31. De gesponsorde draagt er zorg voor, dat elk optreden door of namens haar in welk verband 
ook, voldoet aan de eisen van representativiteit. De gesponsorde zal zich onthouden van 
handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van de sponsor in 
diskrediet kan worden gebracht. 

 

Overige Bepalingen 

32. In geval van niet nakoming door een van de partijen van een of meer verplichtingen krachtens 
deze overeenkomst of de wet op hem of haar rustende, heeft de wederpartij het recht om na 
een ingebrekestelling de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, 
onverminderd het recht van de wederpartij om nakoming van de overeenkomst en/of 
schadevergoeding te vorderen. 

33. Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal het partijen niet langer zijn 
toegestaan, om rechten, welke ieder aan deze overeenkomst kon ontlenen, speciaal met 
betrekking tot het gebruik van de naam van de wederpartij, op enigerlei wijze uit te oefenen. 
Met name is de sponsor niet gerechtigd om na beëindiging van de overeenkomst enigerlei 
vorm van na publiciteit te verwerven. 

34. Partijen zullen zich inspannen om geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de 
onderhavige overeenkomst, in eerste instantie in onderling overleg op te lossen. Mochten 
deze inspanningen niet leiden tot een oplossing dan zal het geschil in tweede instantie worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij tussen partijen een andere wijze van 
conflictoplossing, zoals mediation of arbitrage, schriftelijk wordt overeengekomen. 

  

Toepasselijk recht 

35. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. 

 


