
	  

	  

Artikel	  1:	  Definitie	  
In	  deze	  Algemene	  Voorwaarden	  wordt	  verstaan	  onder:	  
1.1.	  Evenement:	  het	  Evenement	  Beach	  Battle	  Katwijk	  
1.2.	  Deelnemer:	  de	  natuurlijke	  persoon	  die	  zich	  op	  een	  door	  de	  Organisator	  toegelaten	  wijze	  heeft	  
ingeschreven	  voor	  deelname	  aan	  het	  Evenement.	  
1.3.	  Overeenkomst:	  de	  overeenkomst	  strekkend	  tot	  deelname	  van	  de	  Deelnemer	  aan	  het	  
Evenement.	  
1.4.	  Organisator:	  de	  rechtspersoon	  (in	  deze	  Ladies	  Circle	  aan	  Zee)	  waarmee	  de	  Deelnemer	  een	  
Overeenkomst	  is	  aangegaan.	  
1.5.	  Bezoeker:	  De	  natuurlijke	  persoon	  die	  op	  een	  door	  de	  organisator	  toegelaten	  wijze	  een	  
evenement	  bezoekt,	  niet	  zijn	  een	  deelnemer.	  

	  

Artikel	  2:	  Deelname	  

2.1.	  De	  deelnemer	  dient	  op	  de	  dag	  waarop	  het	  evenement	  plaats	  vindt	  bij	  deelname	  de	  
minimumleeftijd	  van	  15	  jaar	  te	  hebben	  bereikt.	  De	  risico’s	  van	  het	  evenement	  zijn	  te	  hoog	  om	  
jongere	  deelnemers	  zonder	  begeleiding	  toe	  te	  staan.	  Deelname	  10–	  15	  jaar	  is	  onder	  begeleiding	  van	  
een	  volwassene	  mogelijk.	  Er	  is	  geen	  maximumleeftijd	  verbonden	  aan	  individuele	  deelname.	  Wel	  is	  er	  
een	  identificatieplicht	  bij	  deelnemers	  onder	  de	  16	  jaar.	  Kan	  de	  deelnemer	  onder	  de	  16	  jaar	  zich	  niet	  
identificeren,	  zal	  deze	  geweigerd	  worden	  van	  deelname	  aan	  het	  evenement	  zonder	  terugbetaling	  
van	  de	  toegangskaart.	  

2.2.	  De	  deelnemer	  mag	  aan	  het	  evenement	  deelnemen,	  indien	  hij	  de	  daartoe	  strekkende	  
gezondheidsverklaring	  heeft	  ondertekend	  en	  indien	  de	  deelnemer	  akkoord	  is	  gegaan	  met	  de	  
algemene	  voorwaarden.	  

2.3.	  De	  organisator	  van	  het	  evenement	  is	  ten	  alle	  tijde	  gerechtigd	  de	  tijden	  van	  de	  startgroepen	  
waarop	  de	  deelnemers	  zich	  inschrijven	  te	  wijzigen.	  

2.4.	  Restitutie	  van	  inschrijfgelden	  is	  niet	  mogelijk.	  Indien	  verhinderd	  kan	  deelnemer	  zich	  kosteloos	  
laten	  vervangen.	  De	  deelnemer	  kan	  zijn	  toegangskaart	  verkopen	  of	  weggeven	  aan	  een	  vervanger.	  

2.5.	  De	  organisator	  van	  het	  evenement	  kan	  op	  grond	  van	  uitzonderlijke	  omstandigheden	  (overmacht)	  
besluiten	  het	  evenement	  af	  te	  gelasten.	  De	  organisator	  bepaald	  in	  samenhang	  met	  de	  obstakel	  
bouwer	  wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  overmacht.	  

2.6.	  Door	  het	  besluit	  van	  de	  organisator	  om	  het	  evenement	  niet	  door	  te	  laten	  gaan,	  stil	  te	  leggen,	  te	  
wijzigen	  of	  te	  verplaatsen	  naar	  een	  andere	  datum	  en/of	  locatie	  ontstaat	  voor	  organisator	  geen	  
aansprakelijkheid	  voor	  vergoeding	  van	  de	  door	  de	  deelnemer	  gemaakte	  kosten	  in	  relatie	  tot	  het	  
evenement,	  van	  welke	  aard	  dan	  ook.	  

	  



	  

	  

	  

2.7.	  Ouders/verzorgers	  kunnen	  met	  een	  kind(eren)	  in	  de	  leeftijd	  van	  10	  –	  15	  jaar	  deelnemen	  met	  een	  
eigen	  geldig	  ticket.	  De	  ouder/verzorger	  draagt	  hierbij	  het	  volledige	  risico	  voor	  het/de	  kind(eren).	  Een	  
ouder/verzorger,	  in	  het	  bezit	  van	  een	  eigen	  ticket,	  mag	  maximaal	  4	  kinderen	  tussen	  de	  10	  –	  15	  jaar	  
begeleiden	  tijdens	  het	  evenement.	  De	  organisator	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  enige	  vorm	  van	  schade	  
of	  letsel.	  

2.8.	  De	  organisator	  kan	  besluiten	  om	  in	  individuele	  gevallen	  te	  weigeren	  aan	  deelname	  indien	  de	  
organisator	  deze	  niet	  geschikt	  acht	  voor	  deelname	  (dronkenschap,	  drugsgebruik,	  etc.)	  

2.9.	  Een	  deelnemer	  is	  inschrijfgeld	  verschuldigd	  in	  de	  vorm	  van	  aanschaf	  van	  een	  toegangskaart.	  

	  

Artikel	  3:	  Aansprakelijkheid	  

3.1.	  Deelname	  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.	  Tevens	  is	  de	  
organisator	  niet	  aansprakelijk	  voor	  verlies,	  diefstal	  of	  schade	  van	  eigendommen.	  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.	  

3.2.	  Indien	  ondanks	  het	  bepaalde	  in	  het	  eerste	  lid	  van	  dit	  artikel	  (3.1)	  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.	  

3.3.	  De	  deelnemer	  dient	  afdoende	  verzekerd	  te	  zijn	  tegen	  het	  risico	  van	  schade	  die	  hij	  of	  partner,	  
familie	  en/of	  vrienden	  en/of	  (een)	  nabestaande(n)	  mocht	  lijden	  ten	  gevolge	  van	  zijn	  overlijden,	  letsel	  
of	  ziekte,	  veroorzaakt	  door	  ontstaan	  tijdens	  zijn	  deelname	  aan	  het	  evenement.	  Op	  eerst	  verzoek	  van	  
organisator	  verstrekt	  de	  deelnemer/bezoeker	  een	  kopie	  van	  de	  relevante	  polis	  aan	  organisator.	  

3.4.	  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	  voldoende	  heeft	  
voorbereid	  op	  het	  evenement.	  

3.5.	  De	  deelnemer	  en/of	  bezoeker	  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	  het	  evenement.	  De	  deelnemer	  dient	  afdoende	  verzekerd	  te	  zijn	  tegen	  het	  risico	  
van	  aansprakelijkheid	  voor	  bedoelde	  schade.	  Op	  eerst	  verzoek	  van	  organisator	  verstrekt	  de	  
deelnemer/bezoeker	  een	  kopie	  van	  de	  relevante	  polis	  aan	  organisator.	  

	  



	  

	  

	  

3.6.	  De	  deelnemer	  en/of	  bezoeker	  vrijwaart	  de	  organisator	  voor	  aansprakelijkheid	  voor	  schade	  die	  
hij/zij	  zelf	  lijdt	  en/of	  die	  derden	  mochten	  lijden	  als	  gevolg	  van	  een/aan	  een	  deelnemer/bezoeker,	  toe	  
te	  rekenen	  handelen	  of	  nalaten,	  met	  betrekking	  tot	  deelname/bezoek	  aan	  het	  evenement.	  De	  
deelnemer/bezoeker	  dient	  afdoende	  verzekerd	  te	  zijn	  tegen	  het	  risico	  van	  aansprakelijkheid	  voor	  
bedoelde	  schade.	  Op	  eerst	  verzoek	  van	  organisator	  verstrekt	  de	  deelnemer/bezoeker	  een	  kopie	  van	  
de	  relevante	  polis	  aan	  organisator.	  

3.7.	  	  Ouders/verzorgers	  kunnen	  met	  een	  kind(eren)	  in	  de	  leeftijd	  van	  10	  –	  15	  jaar	  deelnemen.	  De	  
ouder/verzorger	  draagt	  hierbij	  het	  volledige	  risico	  voor	  het	  kind(eren).	  De	  organisator	  is	  niet	  
aansprakelijk	  voor	  enige	  vorm	  van	  schade	  of	  letsel.	  

	  

Artikel	  4:	  Portretrecht	  

4.1.	  Deelnemer	  verleent	  bij	  voorbaat	  wel	  of	  geen	  toestemming	  aan	  de	  organisator	  voor	  
openbaarmaking	  van	  tijdens	  of	  rond	  het	  evenement	  gemaakte	  foto’s	  en	  ander	  beeld-‐	  
geluidsmateriaal,	  waarop	  de	  deelnemer(s)	  zichtbaar	  is/zijn,	  d.m.v.	  ondertekening	  formulier	  
gezondheidsverklaring.	  

4.2.	  Deelnemer	  die	  geen	  toestemming	  aan	  de	  organisator	  verleent	  voor	  openbaarmaking	  van	  tijdens	  
of	  rond	  het	  evenement	  gemaakte	  foto’s	  en	  ander	  beeld-‐	  geluidsmateriaal	  dient	  de	  toegewezen	  
herkenning	  te	  dragen	  tijdens	  het	  evenement.	  Mocht	  hier	  geen	  gehoor	  aan	  gegeven	  worden	  dan	  zijn	  
wij	  als	  organisator	  	  in	  de	  gelegenheid	  dit	  foto/geluid/beeldmateriaal	  wel	  te	  publiceren,	  d.m.v.	  
ondertekening	  formulier	  gezondheidsverklaring.	  

4.3	  Deelnemer	  verleent	  door	  het	  aangaan	  van	  de	  overeenkomst	  toestemming	  aan	  de	  organisator	  tot	  
openbaarmaking	  van	  bijvoorbeeld	  marketingdoeleinden	  door	  middel	  van	  publicatie	  in	  promotionele	  
foto’s,	  video’s	  en/of	  foto’s	  bij	  herhaling	  van	  het	  evenement.	  

4.4	  Organisator	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  de	  verspreiding	  van	  gepubliceerde	  foto’s	  en	  ander	  beeld-‐
geluidsmateriaal	  door	  derden.	  

	  

Artikel	  5:	  Persoonsgegevens	  

5.1.	  De	  door	  een	  Deelnemer	  verstrekte	  persoonsgegevens	  worden	  door	  de	  Organisator	  vastgelegd,	  
conform	  de	  Wet	  Bescherming	  Persoonsgegevens.	  Per	  25	  mei	  2018	  is	  de	  Algemene	  verordening	  
gegevensbescherming	  (AVG)	  van	  toepassing.	  Door	  deelname	  aan	  een	  Evenement	  verleent	  een	  
Deelnemer	  toestemming	  aan	  de	  Organisator	  tot	  gebruik	  van	  de	  persoonsgegevens	  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.	  



	  

	  

	  

	  

	  

Artikel	  6:	  Klachten	  

6.1.	  Een	  Deelnemer	  dient	  een	  klacht	  met	  betrekking	  tot	  het	  evenement	  zo	  spoedig	  mogelijk	  nadat	  
het	  gebrek	  of	  de	  schade	  is	  geconstateerd	  bij	  de	  organisator	  te	  melden,	  en	  uiterlijk	  binnen	  veertien	  
(14)	  dagen	  nadat	  de	  deelnemer	  de	  gebreken	  of	  schade	  heeft	  geconstateerd.	  De	  klacht	  kan	  schriftelijk	  
worden	  ingediend	  per	  email	  aan	  info@beachbattlekatwijk.nl	  en	  lcaanzee@gmail.com.	  	  

6.2.	  De	  klacht	  dient	  volledig,	  duidelijk	  omschreven	  en	  voorzien	  te	  zijn	  van	  eventuele	  bewijsmiddelen.	  

6.3.	  De	  organisaor	  beantwoordt	  de	  door	  de	  Deelnemer	  ingediende	  klacht	  zo	  spoedig	  mogelijk,	  maar	  
uiterlijk	  binnen	  vier	  (4)	  weken	  vanaf	  de	  datum	  van	  ontvangst.	  Indien	  de	  organisator	  verwacht	  langere	  
tijd	  nodig	  te	  hebben	  voor	  de	  verwerking	  van	  de	  klacht	  vermeldt	  zij	  dit	  direct	  per	  e-‐mail	  aan	  
deelnemer	  na	  de	  constatering	  hiervan.	  

	  

Artikel	  7:	  Geschillen	  en	  toepasselijk	  recht	  	  

a.	  Van	  deze	  Algemene	  Voorwaarden	  kan	  alleen	  worden	  afgeweken	  indien	  dat	  schriftelijk	  is	  bevestigd	  
door	  Ladies	  aan	  Zee.	  

b.	  Op	  deze	  overeenkomst	  is	  Nederlands	  Recht	  van	  toepassing.	  

	  

	  


