
Deelnemersverklaring 

Door mij in te schrijven voor de kidsrun of de Unive Run Skoatterwald (hierna: 
“evenement”), verklaar ik (deelnemer) akkoord te gaan met de voorwaarden van dit 
reglement – door het aanvinken van ‘ik ga akkoord met de deelnemersverklaring’ op het 
online inschrijfformulier – en zal mij aan de in deze deelnemersverklaring gestelde 
voorwaarden houden. Deze deelnemersverklaring is opgesteld door de Organisator (= 
Stichting Wijkraad Skoatterwald). 

1. Eigen risico 
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, 
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. 

2. Aansprakelijkheid 
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. Verzekering 
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. 

4. Gezondheid 
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.  

5. Schade 
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. 

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

7. Portretrecht 
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor 
openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en 
dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. 

8. Uitslag en publicatie deelnemers gegevens 
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor 
openbaarmaking van de uitslag en Deelnemer gegevens in publicatie’s over het Evenement. 


