
Algemene voorwaarden Sport Nu Westerland 

1. Deelname aan activiteiten van Sport Nu Westerland geschiedt vrijwillig en op eigen risico. 
 
2. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door Sport Nu 
Westerland worden bepaald. 
 
3. De deelnemer dient de voor hem/haar aangegeven route te volgen. 
 
4. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden 
opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 blijven tijdens de activiteit onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 
5. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van 
verdere deelname. 
 
6. Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik door Sport Nu 
Westerland van zijn/haar beeltenis in druk of op social media, op foto, film, video en dergelijke, 
voor promotionele of voorlichtende doeleinden van Sport Nu Westerland, zonder dat daarvoor 
een vergoeding kan worden gevorderd. 
 
7. Sport Nu Westerland is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade 
aan en/of verlies, diefstal of zoekraken van bezittingen. 
 
8. De deelnemer draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden 
wordt toegebracht. 
 
9. Sport Nu Westerland is nooit aansprakelijk voor ongevallen of letsel (financieel of anderszins) 
bij de deelnemer of derden. Kosten die hieruit voortvloeien zijn te allen tijde voor rekening van 
de deelnemer.  
 
10. Sport Nu Westerland raadt bij het fietsen het gebruik van een helm ten zeerste aan. 
 
11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Sport Nu Westerland. 
 
12. Het annuleren van een aanmelding, reservering of catering kan kosteloos tot uiterlijk 48 uur 
voor de gereserveerde dag en tijdstip. Indien de annulering tussen 24 uur en 48 uur voor de 
gewenste dag en tijdstip doorkomt, zal 50% van de overeengekomen prijs in rekening worden 
gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip, wordt het 
volledige bedrag in rekening gebracht. 

13. Met het inschrijven, aanmelden of reserveren verklaart de deelnemer zich bekend en 
akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde. 
 

 


