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Algemene Voorwaarden.  
Apenkooi kampioenschappen 2023, editie 9. 

Artikel 1 Definities 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;  
a. Evenement: het door gymnastiekvereniging Turnoss te organiseren breedtesport evenement: 
Apenkooi kampioenschappen; Editie 9.  
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon, dan wel diens ouders/verzorgers, die zich op een door de 
organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.  
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot Deelnemer aan het Evenement.  
d. Organisatie: Gymnastiekvereniging Turnoss namens wie het evenement wordt georganiseerd.  
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.  

Artikel 2 Deelname 
2.1 Een deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden zich aan de door de 
Organisator vastgestelde categorieën te voldoen.  
2.2 De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij/zij het daartoe strekkende 
inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld volledig is voldaan en 
indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.  
2.3 Indien de Deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde 
inschrijfgeld niet gerestitueerd.  
2.4 De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in 
geval van overmacht, alsmede indien de organisatie daartoe noopt, de vermelde data en tijden van 
het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te doen vinden. Een dergelijk 
besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte 
kosten in relatie tot het Evenement.  
2.5 Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, wordt 
de Deelnemer aangeraden daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien 
de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit na afloop van het 
Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.  

Artikel 3 Aansprakelijkheid 
3.1 Deelname geschiedt volledig voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige 
schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze 
schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekeningen opzet of grove schuld.  
3.2 De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere 
eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de 
Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. 
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Artikel 4 Risicoacceptatie 
4.1 Deelnemer is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van 
sport- en beweeg activiteiten zoals tijdens het Evenement. Dit risico kan zich manifesteren 
voorafgaand, tijdens en na afloop van het Evenement en kan gevolgen hebben voor de gezondheid 
dan wel de lichamelijke conditie van de Deelnemer.  
4.2 De Deelnemer neemt deel aan het Evenement voor eigen rekening en risico. 

Artikel 5 Portretrecht  
5.1 De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van 
tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de 
Deelnemer zichtbaar is, inclusief commerciële uitingen en promotionele doeleinden van de 
Organisator of partners.  
5.2 De Deelnemer kan schriftelijk bezwaar indienen tegen Artikel 5.1, dit bezwaar moet vóór de start 
van het Evenement bij de Organisator worden ingediend.   

Artikel 6 Persoonsgegevens  
6.1 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in 
een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de Deelnemer 
toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de 
Deelnemer en voor geanonimiseerde data-analyse.  

Artikel 7 Reglement  
7.1 Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het ‘Reglement 
Apenkooi kampioenschappen 2023’, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het 
betreffende regelement is te vinden op: www.turnoss.eu/apenkooi 
7.2 De Deelnemer dient 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 of het personeel van sporthal de Rusheuvel.  
7.3 De Organisator is gerechtigd een Deelnemer uit het Evenement te halen indien deze zich niet 
houdt aan de het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van 
medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk 
wordt geacht.  
7.4 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Organisator. 

Artikel 8 Slotbepalingen 
8.1 De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de 
geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.  
8.2 Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is verklaard, is het 
Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 
kennis te nemen.  
 
Door het inschrijven en deelnemen aan het Evenement gaat de Deelnemer automatisch akkoord met 
bovenstaande algemene voorwaarden. 
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