Deelnemersreglement & algemene voorwaarden – Het Oranjepad
Definities
1.
2.

3.
4.
5.

Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door het Prinses Beatrix Spierfonds
ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.
Evenement: Het Oranjepad is een wandeltocht georganiseerd door het Prinses Beatrix
Spierfonds en vindt plaats op zaterdag 9 oktober 2021. Het Evenement is geen wedstrijd, maar
een fondsenwervend Evenement.
Deelnemer: Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de
Organisatie sluit voor zijn deelname aan het Evenement.
Inschrijfgeld: Het door de Organisatie in rekening gebrachte bedrag om deel te kunnen nemen aan het
Evenement.
Startbedrag: Er is geen minimum bedrag dat een Deelnemer bij elkaar dient te verzamelen aan
sponsorgeld om deel te kunnen nemen aan het Evenement.

Algemeen
1.

2.
3.
4.

De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan alle
(al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) evenementen waarbij de
organisatie als directe of indirecte partij betrokken is.
Door middel van de inschrijving verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de
inhoud van dit reglement.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich
daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
Uitdrukkelijk worden door de Organisatie de door Deelnemers toepasselijk verklaarde algemene
voorwaarden verworpen.

Deelname en inschrijving
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die in dit reglement zijn
bepaald.
Het Oranjepad is een fondsenwervend evenement. Dit houdt in dat de Deelnemer online fondsen
werft middels sponsorinkomsten. Alle fondsen, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten,
die de Deelnemer in het kader van Het Oranjepad werft komen ten goede aan Prinses Beatrix
Spierfonds en haar bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.
Inschrijving geschiedt via www.hetoranjepad.nl en met het volledig ingevulde aanmeldformulier.
Deelname aan het Evenement is alleen mogelijk als het Inschrijfgeld van € 20,- is betaald.
Inschrijving voor het Evenement is persoonlijk. Het startbewijs is niet overdraagbaar.
Kinderen tussen de 0 en 18 jaar mogen alleen deelnemen als zij op de route begeleid worden door een
volwassene;
Deelnemers kunnen deelnemen als team of als individuele Deelnemer.
De Deelnemer verklaart dat hij voldoende gezond is om aan het Evenement deel te nemen.

Startbedrag
1.

Er is geen minimaal sponsorgeld op te halen, wel dient iedere deelnemer zich in te schrijven via
www.hetoranjepad.nl en hier het inschrijfgeld te betalen.

Spelregels
1.
2.
3.
4.

Deelnemers hebben respect voor elkaar en de natuur en leven het reglement na.
De lokale (verkeers)regels en verkeerstekens blijven tijdens de route onverkort van kracht.
Deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van de Organisatie op te volgen.
Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

5.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om tijdens het Evenement het besluit te nemen eventueel
de deelname te beëindigen.
6. Het hinderlijk laten spelen van draagbare radiotoestellen e.d. is verboden.
7. Deelnemers wordt afgeraden koptelefoons tijdens deelname te gebruiken.
8. Tijdens het Evenement is het Deelnemers verboden op enigerlei wijze voorwerpen voorhanden
te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder
kunnen veroorzaken voor andere Deelnemers.
9. Deelnemers mogen zich niet aanstootgevend of gevaarzettend gedragen of kleden.
10. Deelnemers mogen geen afval op en rond de route weggooien.
11. Het verstrekte startbewijs dient duidelijk zichtbaar gedragen te worden.
De route
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De route is niet uitsluitend toegankelijk voor de Deelnemers van het Evenement. Deelnemers
dienen daarom rekening te houden met ander verkeer.
De route wordt niet op een afgesloten parcours gelopen. Het vindt plaats op de openbare weg zonder
verkeersregelaars
Deelnemers dienen de Organisatie te informeren als ze onverhoopt zijn verdwaald via het nummer
van de Organisatie 06-43724947
Deelnemers kunnen de Organisatie niet aansprakelijk stellen voor het feit dat ze zijn verdwaald.
De Organisatie kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of de tocht geheel af te
gelasten indien de (veiligheids)situatie dit, naar het oordeel van de Organisatie, noodzakelijk maakt.
De Organisatie behoudt zich tevens het recht voor om start en/of finishtijden en/of plaatsen te
wijzigen.
Deelnemers of eventuele belanghebbenden kunnen bij een besluit van de Organisatie als
bedoeld in de vorige twee alinea’s van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding
of terugbetaling van het Inschrijfgeld en sponsorgeld.

Voorbereiding
1.
2.
3.

Deelnemers doen vrijwillig mee aan het Evenement.
Deelnemers dragen zelf zorg voor een adequate voorbereiding en toereikende lichamelijke
conditie om deel te nemen aan het Evenement.
De Organisatie is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, opgedaan tijdens het Evenement,
wegens onvoldoende voorbereiding van de Deelnemer of de fysieke gezondheid van de Deelnemer.

Materiaal
1.
2.

3.
4.

Deelnemers dragen tijdens het Evenement een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs bij zich.
In geval van problemen met het materiaal, waaronder alle rolstoelen, zijn de Deelnemers zelf
verantwoordelijk voor het functioneren van het materiaal en bij eventueel uitval of gebreken aan het
materiaal zelf verantwoordelijk voor een alternatief.
Deelnemers dragen zelf zorg voor goede kleding, materiaal en schoeisel voor elk type weer.
Deelnemers dienen er zelf voor te zorgen dat ze gedurende het Evenement een mobiele
telefoon bij zich hebben met het nummer van de Organisatie 06-43724947

Medische verzorging
1.
2.
3.

De Organisatie van het Evenement zorgt voor een EHBO post op de start en finishlocatie. Hieronder
wordt verstaan het verrichten van zogenaamde eerste hulp of het aanbrengen van noodinterventies.
Als een Deelnemer lichamelijk letsel oploopt, wordt hier altijd melding van gemaakt bij de Organisatie.
Een Deelnemer mag nooit alleen achterblijven op de route. Als iemand door bijvoorbeeld
verwondingen of uitputting niet verder kan, is een mededeelnemer verplicht hulp in te schakelen
van de EHBO post en bij het slachtoffer te blijven. Het slachtoffer mag niet zonder toestemming
van de hulpverlening worden verplaatst als het gaat om ernstig letsel.

Annulering en wijziging
1.
2.

Indien een Deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen aan het
evenement, is teruggave van het Inschrijfgeld en eventueel ander gemaakte kosten niet mogelijk.
De Organisator behoudt zich het recht voor starttijden en/of locatie te wijzigen of Het Oranjepad
geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van maar niet gelimiteerd tot extreme
weersomstandigheden en/of andere calamiteiten en/of overmacht of de lengte van Het Oranjepad in
te korten.
In geen geval kan de Deelnemer jegens de Organisator aanspraak maken op enige vergoeding van
gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in dit artikel. Het
inschrijfgeld en eventuele geworven fondsen worden niet teruggestort.

Vervoer
1.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de start en finishlocatie.

Aansprakelijkheid en vrijwaring Organisatie
1.
2.

3.

Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade als die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien
verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie
is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.
De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
● Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de
Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters
van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen;
● Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie
ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van
algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen;
● Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer
toebehorende en naar het Evenement meegebrachte goederen;
● (Gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het Evenement;
● Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers van het Evenement;
● Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als gevolg van enig gebrek of
enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed
waarvan de Organisatie eigenaar, (erf)pachter, huurder danwel houder is of anderszins
ter beschikking van de Organisatie staat;
● Gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde een Deelnemer.

Recht van ontzeggen deelname
1.

Een Deelnemer kan worden gediskwalificeerd van deelname aan het Evenement indien:
● Deel wordt genomen aan het Evenement zonder (een juist) startbewijs;
● De Deelnemer naar mening van de Organisatie de spelregels overtreedt;
● De Deelnemer naar mening van de Organisatie ongeoorloofd gedrag vertoont;
● De Deelnemer naar mening van de Organisatie (verkeers)regels overtreedt;

2.

De Deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van de Organisatie, als
bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, geen aanspraak
maken op schadevergoeding of terugbetaling van het Inschrijfgeld en sponsorgeld.

Privacy
1.

2.

Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in drukwerk, op internet,
foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van het Evenement of andere, door Prinses
Beatrix Spierfonds georganiseerde Evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
Deze opnames kan de Organisatie gebruiken de jaren daaropvolgend om het event te
promoten. Mocht een Deelnemer hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij of zij dit vóór
aanvang van het Evenement aan te geven.

Informatievoorziening
1.
2.

Alle Deelnemers worden van informatie voorzien door middel van emails, post, Social Media en
telefonisch contact.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van deze informatie (het gebruik van
het juiste emailadres, lezen van de nieuwsbrieven, aanwezig zijn bij bijeenkomsten, enz.).

Huisstijl
1.

Deelnemers mogen de huisstijl (logo, advertenties, basistekst enz.) van het Evenement
gebruiken voor promotie en sponsorwerving. Het is niet toegestaan de huisstijl te gebruiken
voor andere doeleinden dan sponsorwerving, noch aanpassingen en veranderingen aan te
brengen. Deelnemers dienen bij twijfel contact op te nemen met de Organisatie.

Toepasselijk recht
1.
2.

Op de verhouding tussen de Deelnemers en de Organisatie is alleen Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland,
ongeacht waar het Evenement wordt gehouden.

Niet voorzien
In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Organisatie.

Website
Deze website is eigendom van Prinses Beatrix Spierfonds. De website is gemaakt met Kentaa, een product van
Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Prinses Beatrix Spierfonds - voor welke
doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.
Prinses Beatrix Spierfonds en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te
voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals
hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.
Prinses Beatrix Spierfonds en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de
dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Prinses
Beatrix Spierfonds en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook,
die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging
of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht
Prinses Beatrix Spierfonds spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten,
overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten,
merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking
komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's,
illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Prinses Beatrix
Spierfonds, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten
van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Prinses Beatrix
Spierfonds tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.
Transactiekosten
Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over
transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Prinses Beatrix Spierfonds en
Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een
bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag
en de betaalmethode.
Persoonsgegevens
Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie
met de website Prinses Beatrix Spierfonds zullen Prinses Beatrix Spierfonds en Kentaa met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandelen. Prinses Beatrix Spierfonds en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Prinses
Beatrix Spierfonds geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als
'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Prinses Beatrix Spierfonds en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw
gegevens. Uw gegevens zullen, indien noodzakelijk, gedeeld worden met producent van Het Oranjepad "I Care
Producties", zodat zij deze gegevens kan verwerken ten behoeve van het evenement. Prinses Beatrix
Spierfonds legt dezelfde ICP dezelfde verplichtingen op, op het gebied van geheimhouding en ter naleving van
de verplichtingen voortvloeiende vanuit de wet. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage
gegeven, tenzij Prinses Beatrix Spierfonds daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift,
gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u een actiepagina start, of een donatie doet, worden uw
gegevens vastgelegd. Prinses Beatrix Spierfonds en Kentaa gebruiken uw gegevens ter ondersteuning
respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken
van donaties en om u te informeren over Het Oranjepad en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien
u geen informatie van Prinses Beatrix Spierfonds wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: actie@spierfonds.nl. U kunt zich voor
nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.
Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Prinses Beatrix
Spierfonds jonger is dan 16 jaar, zal Prinses Beatrix Spierfonds, binnen de haar ter beschikking staande
technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn
afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Prinses Beatrix Spierfonds niet overgaan tot verwerking van
de persoonsgegevens.
Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement
kunt u hier raadplegen.
Deelnemers kunnen tijdens de Het Oranjepad worden gefotografeerd en/of gefilmd. Indien een deelnemer dit
niet wenst, dient hij/zij dit zelf direct kenbaar te maken. Indien een deelnemer geen bezwaar maakt, geeft
hij/zij daarmee toestemming aan de Organisatie om de opnames te gebruiken in het kader van mediaaandacht, publiciteit, promotie en/of organisatie van Prinses Beatrix Spierfonds in het algemeen en Het
Oranjepad in het bijzonder.

Cookies
Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die
door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om
de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de
bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij
het plaatsen van cookies handelen Prinses Beatrix Spierfonds en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7
Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content
Prinses Beatrix Spierfonds en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke
informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden
te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.
Prinses Beatrix Spierfonds, 22 juni 2021

