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Algemene voorwaarden en reglement STRAY SPORT  

a. voor individuele deelnemers  

b. voor groepen van deelnemers 

Artikel 1: Definities  

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Evenement: de door STRAY Sport te organiseren sportactiviteit zoals wandelingen, Nordic Walking, clinic of 
andere organisatie van een evenement onder leiding van STRAY Sport . 

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door STRAY Sport toegelaten wijze heeft ingeschreven voor 
deelname aan het Evenement.  

c. Organisator: STRAY Sport, gevestigd te Amstelveen en  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Amsterdam onder nummer xxxxxxxx. 

d. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. 
 
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sportactiviteiten van STRAY Sport. 

Artikel 2: Deelname 

2.1. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende 
inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene 
voorwaarden. De deelnemer stemt erin toe dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de 
administratie van Organisator. 

2.2 Organisator gaat uit van de informatie die haar door de deelnemer is verstrekt en is derhalve bij een 
onzorgvuldige overdracht van informatie niet aansprakelijk voor eventuele schade. Deelnemer is verplicht alle 
informatie over de fysieke en mentale conditie van de deelnemer te verstrekken waarvan redelijkerwijs verwacht 
kan worden dat het invloed heeft of kan hebben op functioneren van de Deelnemer.  

2.3 De Deelnemer is verplicht alle wijzigingen over de fysieke en mentale conditie de deelnemer te verstrekken 
waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat het invloed heeft of kan hebben op het dagelijks functioneren van 
de deelnemer. Dit dient schriftelijk te geschieden. Hieronder vallen ook medicijngebruik en besmettelijke ziektes. 

2.4. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten 
vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt 
dan op de reguliere eerstvolgende datum plaats. In dit geval zal geen restitutie van deelnamegelden aan 
Deelnemer plaatsvinden. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer 
het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden. 

2.5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet 
gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.  

Artikel 3 - Duur van de overeenkomst  

3.1 De Deelnemer of groep van deelnemers kan zich voor een Evenement op een dag inschrijven. Daarbij is het 
inschrijfgeld vooraf verschuldigd. 

3.2 De Deelnemer of groep van deelnemers kan zich inschrijven voor minimaal een half seizoen. Een seizoen 
loopt van 1 september tot en met 31 januari en van 1 februari tot en met 30 juni. In de schoolvakanties is er geen 
activiteit. De inschrijving wordt automatisch verlengt, voor de duur van een half seizoen, wanneer de deelnemer 
niet heeft opgezegd een maand voor het einde van het lopende seizoen.  

Artikel 4 - Betaling en incasso  

De Deelnemer of groep van Deelnemers ontvangt na inschrijving een factuur. Deze dient binnen 15 dagen na 
dagtekening te zijn voldaan. Indien de deelnemer tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen 
alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening voor zijn rekening. Organisator is gerechtigd om bij 
uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. In zodanig geval is de Deelnemer  
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure 
komen eveneens volledig voor rekening van de Deelnemer. 
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Artikel 5: Aansprakelijkheid 

5.1. De deelnemer is zich ervan bewust dat aan sportbeoefening risico’s zijn verbonden. Letselschade, voor zover 
niet voortkomend uit onverantwoord handelen van de Organisator is voor eigen risico. 

5.2. 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. 

5.3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid en tweede 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. 

5.4. 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. 

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

5.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden 
als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de 
Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. 

Artikel 6: Portretrecht 

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het 
Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. De Organisator 
zal de Deelnemer op de hoogte stellen van het maken van foto’s en deze kosteloos digitaal ter beschikking 
stellen.  

Artikel 7: 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 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.  

Artikel 8: Instructies Evenement leiding 

8.1. Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door 
hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren. 

8.2. De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en 
verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht. 

8.3. Het meenemen van huisdieren (met uitzondering van aangelijnde hond) en voorwerpen zoals kinderwagens, 
spandoeken, enzovoort is niet toegestaan. 

8.4. Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze 
denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen 
worden, op welke wijze dan ook. 

8.5. Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen 
afval achterlaat. 


