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Deelnemersvoorwaarden organisaties actie ‘Sportevents’ 
tijdens de Nationale Sportweek 2017

1. Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Sportevents’ tijdens de Nationale 
 Sportweek (verder te noemen: de Actie), welke Actie wordt georganiseerd door de vereniging NOC*NSF 
 gevestigd aan de Papendallaan 60 te Arnhem (hierna te noemen ‘NOC*NSF’).
2. De Actie houdt in dat deelnemers tijdens de Nationale Sportweek 2017 in de periode 9 t/m 17 september 
 2017 (hierna: de Actieperiode) kunnen deelnemen aan (gratis) sportevents. Deze sportevents worden op 
 diverse plaatsen in Nederland georganiseerd door sportclubs, bonden, gemeenten en/of andere sport 
 gerelateerde organisaties ter promotie van ‘hun sport’. 
3. Op deze Actie zijn de actievoorwaarden ‘Sportevents’ tijdens de Nationale Sportweek 2017 (hierna: 
 Actievoorwaarden) van toepassing. Deze Actievoorwaarden kunt u nalezen op de website 
 www.nationalesportweek.nl. 
4. Naast de Actievoorwaarden zijn ook deze Deelnemersvoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de 
 Actie gaat u akkoord met deze Deelnemersvoorwaarden.
5. NOC*NSF behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten 
 of de Deelnemersvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de Deelnemersvoorwaarden 
 dan wel een vroegtijdige beëindiging van de Actie, zal op www.nationalesportweek.nl worden gepubliceerd 
 dan wel bekend worden gemaakt. Wij adviseren u daarom deze Deelnemersvoorwaarden regelmatig te 
 bekijken.
6. Indien één of meer bepalingen van de Deelnemersvoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is 
 NOC*NSF gerechtigd één of meer vervangende voorwaarden vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en 
 de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1. Tijdens de Actieperiode kunt u deelnemen aan (gratis) sportevents georganiseerd door de deelnemende 
 organisaties. Voor een overzicht van deelnemende organisaties kunt u kijken op 
 www.nationalesportweek.nl.
2. U kunt deelnemen aan de sportactiviteiten door een online reservering te maken op 
	 www.nationalesportweek.nl.	Bij	de	reservering	dient	u	in	het	bezit	te	zijn	van	een	‘Mijn	Sportprofiel’.	Deze	
 kunt u aanmaken via de website www.nationalesportweek.nl

1. Deelname aan (gratis) sportevents kan tijdens de Actieperiode. 
2. De deelnemende organisaties hebben het recht het sportevent naar eigen inzicht in te vullen. Zo kan de 
	 aangeboden	activiteit	bestaan	uit	een	clinic,	training	of	het	vrij	toegang	krijgen	tot	een	fitnessclub.
3. U heeft alleen met een online reservering en een bevestigingsmail van deze reservering toegang tot een 
 sportevent. U dient de bevestigingsmail bij de organisatie te tonen.
4. Een sportclub mag u wegens gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag of op grond van eerdere 
 (negatieve) ervaringen) de toegang tot de activiteit en/of de sportclub ontzeggen.
5. De deelnemende organisatie heeft het recht om een getoonde bevestigingsmail te weigeren die niet aan 
 de voorwaarden voldoet of frauduleus overkomt.
6. Indien de deelnemende organisatie het aangeboden sportevent na reservering niet kan aanbieden wegens 
 overmacht (waaronder ziekte trainer/begeleider of weersomstandigheden) dan brengt de organisatie u 
 hiervan zo snel mogelijk op de hoogte via de door u (bij de online reservering) opgegeven 
 contactgegevens.  
7. U bent zelf verantwoordelijk voor het afstemmen van een sportevent op uw leeftijd, ervaring en fysieke 
 gesteldheid. De deelnemende organisaties kunnen, in verband met veiligheid, aanvullende voorwaarden 
 stellen aan deelname aan een sportevent, bijvoorbeeld een leeftijdsgrens of benodigde ervaring.
8. Minderjarigen hebben uitsluitend toegang tot een sportevent onder begeleiding van een meerderjarige of 
 bevoegde trainer/coach/begeleider van een deelnemende sportclub.
9. U dient zich te houden aan eventuele geldende gedrags- en of huisregels van deelnemende organisaties.

1. Algemeen

2. Voorwaarden deelname

3. Rechten en verplichtingen met betrekking tot deelname
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1. Deelname aan de Actie geschiedt voor eigen risico.
2. NOC*NSF is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, opgelopen tijdens of verband  
 houdende met deelname aan deze Actie. 

1. Wanneer u zich registreert op www.nationalesportweek.nl zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt 
 door NOC*NSF en de deelnemende clubs ten behoeve van deze Actie. NOC*NSF en de deelnemende clubs 
 zijn verantwoordelijk voor het verwerken van deze persoonsgegevens conform de Wet Bescherming 
 Persoonsgegevens.
2. Op het verwerken van de persoonsgegevens die verkregen zijn via de online registratie is het privacybeleid 
 van NOC*NSF van toepassing. Voordat u de registratie kunt afronden, dient u akkoord te gaan met de 
 privacyverklaring. Deze is te vinden op www.nationalesportweek.nl.

1. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen over de deelnemende organisaties of de aangeboden sportevents 
 kunt u terecht op www.nationalesportweek.nl.  
2. Op deze Actie en alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, waaronder deze Deelnemersvoorwaarden, 
 is Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze Actie en/of voorwaarden zullen 
 worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
3. Alle auteursrechten op de inhoud van www.nationalesportweek.nl waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-
 out, software of overige informatie, komen toe aan NOC*NSF.
4. In de gevallen waarin deze Deelnemersvoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 
 NOC*NSF.

4. Aansprakelijkheid

5. Privacy

6. Slotbepalingen

Aldus opgemaakt te Arnhem, 03 juli 2017.
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