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Algemene Deelnemersvoorwaarden organisaties actie ‘Sportevents’ 
tijdens de Nationale Sportweek 2017

1. Deze Deelnemersvoorwaarden Sportclubs zijn van toepassing op de actie ‘Sportevents’ tijdens de 
 Nationale Sportweek 2017 (hierna 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’). De 
 Actie houdt in dat deelnemers zich kunnen aanmelden voor (gratis) sportevents, georganiseerd door 
 sportclubs, bonden, gemeenten of andere sport gerelateerde organisaties om zo kennis te kunnen maken 
 met een sport. Onder Deelnemers worden verstaan: natuurlijke personen die deelnemen aan de Actie en 
 derhalve gebruik maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan een (gratis) sportevent.
2. Actieperiode: 9 september t/m 17 september 2017.
3. Door deelname aan de Actie gaat de organisatie akkoord met de Deelnemersvoorwaarden organisaties 
 (hierna te noemen ‘Deelnemersvoorwaarden’).
4. NOC*NSF behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten 
 en/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 daarom 
 deze Deelnemersvoorwaarden regelmatig te bekijken.
5. 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. Deelname aan de Actie is mogelijk voor Gemeenten, bonden en (in het handelsregister geregistreerde) 
 sportclubs of andere sport gerelateerde organisaties. 
2. Inschrijving kan via www.nationalesportweek.nl.
3. NOC*NSF behoudt zich het recht voor om organisaties na de inschrijving zonder opgaaf van redenen 
 van deelname aan de Actie uit te sluiten.

1. De deelnemende organisatie heeft kennis genomen van de inhoud van de Actie en bijbehorende 
 voorwaarden, waaronder deze Deelnemersvoorwaarden, en zal zich hieraan houden.
2. De deelnemende organisatie biedt de mogelijkheid aan Deelnemers om in de Actieperiode (kosteloos)
 deel te nemen aan sportevents.  
3. De deelnemende organisatie heeft het recht het sportevent naar eigen inzicht in te vullen. 
4. Uitsluitend Deelnemers met een bevestigingsmail waarin de reservering is bevestigd hebben toegang tot 
 het sportevent.
5. De deelnemende organisatie mag wegens gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag of op 
 grond van eerdere (negatieve) ervaringen met een Deelnemer) een Deelnemer de toegang tot een 
 aangeboden sportevent ontzeggen.
6. Indien de deelnemende organisatie het aangeboden sportevent éénmalig niet kan aanbieden wegens 
 overmacht (waaronder ziekte trainer/begeleider of weersomstandigheden) dan brengt de deelnemende 
 organisatie de ingeschreven Deelnemers hiervan onverwijld op de hoogte.
7. Indien de deelnemende organisatie, om welke reden dan ook, met inbegrip van overmacht, het 
 sportevent niet langer kan aanbieden, dan dient de organisatie NOC*NSF hiervan onverwijld op de 
 hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar: info@nationalesportweek.nl.
8. De deelnemende organisatie draagt zelf zorg voor alle benodigde verzekeringen voor het aanbieden van 
 het sportevent.

1. Algemeen

2. Voorwaarden deelname

3. Rechten en verplichtingen met betrekking tot deelname
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1. De deelnemende organisatie draagt zorg voor een passende, op de leeftijd en ervaring van de Deelnemer 
 afgestemde sportactiviteit tijdens het sportevent.
2. De deelnemende organisatie kan naar eigen inzicht, indien dit volgens de organisatie gelet op de veiligheid 
 van de Deelnemer gerechtvaardigd is, voor deelname aan een activiteit tijdens het sportevent aanvullende 
 voorwaarden stellen.
3. De deelnemende organisatie draagt ervoor zorg dat minderjarige Deelnemers uitsluitend toegang krijgen 
 tot het sportevent onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meerderjarige, bevoegde trainer/
 coach/begeleider van de sportclub.
4. De deelnemende organisatie draagt ervoor zorg dat de accommodaties en/of gebruikte materialen en/of in 
 te zetten personeel en/of vrijwilligers voldoen aan de geldende eisen op het gebied van veiligheid en 
 kwaliteit. Zie ook de tips onder deze Deelnemersvoorwaarden.
5. De deelnemende organisatie zorgt ervoor dat eventuele geldende gedrags- en of huisregels genoegzaam 
 bekend zijn bij de Deelnemers.
6. Indien tijdens de Actie blijkt dat de deelnemende organisatie niet aan de verplichtingen zoals omschreven 
 in dit artikel voldoet, is NOC*NSF gerechtigd de organisatie onmiddellijk van verdere deelname aan de Actie 
 uit te sluiten.

1. Door deelname aan de Actie geeft de organisatie toestemming aan NOC*NSF voor het gebruik van de 
 naam en/of het logo van de organisatie voor promotionele uitingen rondom de Actie voorafgaand en 
 gedurende de Actieperiode.
2. Het is de deelnemende organisatie niet toegestaan om in publicaties, advertenties of op de website de 
 namen en logo’s van NOC*NSF zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te gebruiken.

1. Deelname aan de Actie geschiedt voor eigen risico van de organisatie. De organisatie is zelf 
 verantwoordelijk voor een veilige sportomgeving voor deelnemers aan de Actie. Onder deze 
 Deelnamevoorwaarden worden tips gegeven voor een veilige sportomgeving.
2. NOC*NSF is niet aansprakelijk voor enige schade van een Deelnemer of derden opgelopen tijdens of 
 verband houdende met de aangeboden activiteit/sportevent door de deelnemende organisatie. 
3. De deelnemende organisatie vrijwaart NOC*NSF voor alle aanspraken van derden verband houdende met 
 de door de sportclub aangeboden activiteit/sportevent tijdens de Actie.

1. Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen per e-mail worden verzonden naar 
 info@nationalesportweek.nl.
2. Op deze Actie en alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, waaronder deze Deelnemersvoorwaarden, 
 is Nederlandse recht van toepassing. 
3. De gegevens die NOC*NSF in het kader van deze Actie verzamelt en verwerkt, worden eigendom van 
 NOC*NSF. NOC*NSF zal deze gegevens verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. Alle auteursrechten op de inhoud van www.nationalesportweek.nl waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-
 out, software of overige informatie, komen toe aan NOC*NSF.
5. In de gevallen waarin deze Deelnemersvoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 
 NOC*NSF.
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