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Algemene voorwaarden 

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten voor het evenement De 

Heerlense Highland Games georganiseerd door S.V. Woord en Daad en haar partners. 

Artikel I. Definities 
Evenement; Het evenement De Heerlense Highland Games Deelnemer; de natuurlijke 

persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor 

deelname aan het Evenement 

Overeenkomst; de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het 

Evenement 

Organisator; S.V. Woord & Daad 

Artikel II. Deelname 
Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer hij het 

inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig 

is voldaan waardoor het ticket geldig is verklaard/uitgegeven. 

De minimum leeftijd voor deelname aan het Evenement is minimum leeftijd van 18 jaar. Het 

is de Organisator toegestaan om voorafgaand en/of gedurende het Evenement om de 

leeftijd van de Deelnemer te vragen.  

Het is voor de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan 

derde. Deze overdracht kan uitsluitend worden verricht door het volledig en naar waarheid 

invullen van het door de Organisator bepaalde formulier te verkrijgen de website van S.V. 

Woord & Daad. Overdragen van het ticket kan tot uiterlijk zeven dagen voorafgaand aan het 

Evenement. Overschrijving naar een andere editie is niet mogelijk. 

Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde 

inschrijfgeld niet gerestitueerd. 

Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen 

doorgang te laten vinden. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang 

te laten vinden en/of wijzigingen door te voeren in data en/of locaties van het Evenement, 

doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte 

kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld. 

De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het 

Evenement opvolgen. Ook is het dragen van het verstrekte polyester sportshirt verplicht. Bij 

herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de 

deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te 

maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld. 

De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de 

Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator. 

De Deelnemer is t.a.t. zelf verantwoordelijk om de activiteiten op een veilige doch 

verantwoorde manier te nemen.  
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Artikel III. Aansprakelijkheid 
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 aan 

eigendommen. 

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. 

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 

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. De Deelnemer is bekend waarbij de kans op 

blessures aanwezig is door gladheid, boomwortels, -stronken, takken of andere natuurlijke 

objecten en het feit dat de Organisator hier niet voor aansprakelijk geteld kan worden. 

Artikel IV. Portretrecht 
De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking 

van tijdens en/of rond het Evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop 

de Deelnemer zichtbaar is. 

Artikel V. Persoonsgegevens 
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 persoonsgegevens aan 

derden 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 verzonden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken 

van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzonden respectievelijk dat 

verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst 

toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, 

bijvoorbeeld in dagbladen en via internet. 

De Deelnemer is bij deelname aan het evenement zelf verantwoordelijk voor de juistheid van 

zijn/haar persoonlijke gegevens. Bij onjuistheid is de Deelnemer zelf verantwoordelijk dit 

uiterlijk zeven dagen voorafgaand aan het event schriftelijk te wijzigen via 

bestuur@svwoordendaad.nl 

Artikel VI. Beeldmateriaal 
De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer 

gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij 

de eigenaar of bron te vermelden. 
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Artikel VII. Promotie en activaties 
Het is niet toegestaan zonder directe toestemming van de Organisator en/of het Evenement, 

promotionele activiteiten tijdens/voor/na het evenement te organiseren. Er zal gedurende de 

gehele week voorafgaand aan het Evenement, tijdens het Evenement als de gehele week 

na het Evenement op worden toegezien dat er geen borden, banners, flyers, sampleteams 

etc. op en rondom het festivalterrein en/of terrein/route zullen plaatsvinden. Neem voor meer 

informatie hiervoor contact met ons op. Bij constatering volgt directe verwijdering plus een 

boete en zullen de kosten en andere schade op de desbetreffende organisatie/persoon 

worden verhaald. Toestemming tot het uitvoeren van promotionele- en/of activatie 

doeleinden kan worden aangevraagd middels een verzoek in te dienen bij 

bestuur@svwoordendaad.nl waarna de Organisator en/of het Evenement hierop zijn/haar 

toestemming per mail kenbaar zal maken. Deze bevestiging dient door de uitvoerende 

organisatie/persoon mee te worden genomen naar het Evenement om deze aan te tonen 

wanneer hier door de Organisator en/of samenwerkende partijen om wordt gevraagd. 

 


