
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMONDSE SPORTHELDEN 
 
 

ARTIKEL 1: DEFINITIES 
 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 
onder: 
a. Evenement: het namens de organisatie Stichting 

Helmondse Sporthelden in enig jaar te 
organiseren sportevenement. 

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon, dan wel 
diens ouders/verzorgers, die zich op een 
door de organisatie toegelaten wijze heeft 
ingeschreven voor deelname aan een 
evenement. 

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend 
tot deelname van de deelnemer aan het 
evenement. 

d. Organisatie: Stichting Helmondse Sporthelden 
namens welke de evenementen georganiseerd 
worden. 

e. Producent: de rechtspersoon die de 
evenementen organiseert namens de 
organisatie, Fast Forward B.V. 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op elke overeenkomst. 

 
ARTIKEL 2: DEELNAME 

 
2.1. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, 

indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier 
volledig en naar waarheid heeft ingevuld en 
waarmee de deelnemer akkoord is gegaan met de 
algemene voorwaarden. 

2.2. De producent van het evenement is te allen tijde 
gerechtigd de datum en tijden van een 
evenementen waarvoor de deelnemers zich hebben 
ingeschreven te wijzigen. 

2.3. Aan deelname aan (een van) de evenementen zijn 
geen kosten verbonden. Een deelnemer dient zich 
na inschrijving bij onverhoopte verhindering tijdig af 
te melden. Bij verzuim hiervan kunnen kosten in 
rekening worden gebracht. 

2.4. De producent van het evenement kan op grond 
van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) 
besluiten het evenement af te gelasten. 

2.5. Door het besluit van de producent om het 
evenement te verplaatsen of het niet door te laten 
gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor 
vergoeding van de door de deelnemer gemaakte 
kosten in relatie tot het evenement. 

2.6. Kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet 
bereikt hebben en die willen deelnemen aan een 
evenement, dienen begeleid te worden door een 
ouder/verzorger. Vanaf 12 jaar is het toegestaan 
om zonder begeleiding deel te nemen. De ouder/ 
verzorger draagt echter te allen tijde het volledige 
risico voor het kind. De producent en organisatie 
zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade 
of letsel, voortvloeiend uit deelname aan een 
evenement. 

 
ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID 

 
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De 

producent en organisatie zijn niet aansprakelijk 
voor enige schade, hoe ook genaamd, die 
de deelnemer mocht lijden als gevolg van de 
deelname. Tevens zijn de producent en organisatie 
niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade 
van eigendommen, tenzij deze schade het 
directe gevolg is van aan de producent 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. 

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van 
dit artikel aansprakelijkheid van de producent 
en organisatie voor schade van de deelnemer 
aangenomen moet worden, blijft de verplichting van 
de producent en organisatie tot vergoeding van 
die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat 
de verzekeraar van de producent ter zake van die 
schade uitkeert. 



 

 

3.3. 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. 

3.4. De deelnemer vrijwaart de producent en 
organisatie 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. 

3.5. De deelnemer vrijwaart de producent en organisatie 
voor aansprakelijkheid voor schade die een derde 
mocht lijden door toedoen van de deelnemer, 
gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij 
deze schade het directe gevolg is van aan de 
producent toe te rekenen opzet of grove schuld. 

 
ARTIKEL 4: PORTRETRECHT 

 
4.1. De deelnemer verleent bij voorbaat toestem- 

ming aan de producent en organisatie voor 
openbaarmaking van tijdens of rond het 
evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal 
en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar 
is. 

4.2. Producent en organisatie zullen uiterst 
zorgvuldig met foto’s en beeldmateriaal 
omgaan teneinde het risico van enig misbruik 
door welke partij ook te minimaliseren. 

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS 
 

5.1. De door een deelnemer verstrekte persoons- 
gegevens worden door de producent en 
organisatie opgenomen in een bestand. Door 
deelname aan een evenement verleent een 
deelnemer toestemming aan de producent en 
organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens 
voor het verzenden van informatie aan de 
deelnemer en voor het verstrekken van de 
persoonsgegevens aan derden ten behoeve van 
het verzenden van informatie aan de deelnemer. 
Voornoemde informatie betreft enkel praktische 
informatie benodigd voor deelname aan het 
evenement. 

 
ARTIKEL 6: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

 
6.1. Op de overeenkomst tot deelname en alle 

rechtshandelingen die hieruit voortvloeien is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

6.2. Alle geschillen die naar aanleiding van 
de overeenkomst tot deelname of daaruit 
voortvloeiende rechtshandelingen tussen partijen 
mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechter te Helmond. 


