
Heb je een vraag of wil je wat leuks delen? Mail naar info@nationalesportweek.nl

Actievoorwaarden actie ‘Sportevents’ tijdens de Nationale Sportweek 2017

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Sportevents’ (hierna: De Actie) tijdens de Nationale 
 Sportweek 2017 (hierna ook te noemen ‘NSW’)  – onderdeel van het programma Sportpromotie van de 
 vereniging NOC*NSF en georganiseerd door NOC*NSF, gevestigd te Arnhem aan de Papendallaan 60, 
 hierna te noemen “NOC*NSF”.
2. De Actie houdt in dat deelnemers tijdens de Nationale Sportweek 2017 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. NOC*NSF behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten 
 of de voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal op de website 
 www.nationalesportweek.nl worden geplaatst, voorzien van een datum.
4. NOC*NSF en de deelnemers aan de Actie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze 
 voorwaarden.
5. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

1. De Nationale Sportweek 2017 vindt plaats van 9 tot en met 17 september 2017. Rotterdam is in 2017 ‘Host 
 City’ van de NSW en daar zal de landelijke opening plaatsvinden.
2. Via de website www.nationalesportweek.nl kunnen sportclubs, gemeentes en sportbonden sportevents 
 aanmaken en aanbieden aan deelnemers. 
3. NOC*NSF is aanjager van de NSW en zet zich in via communicatie om deze sportevents te promoten. Dit 
 doet zij onder andere door de inzet van sportpromoters en communicatiecampagne geënt op vijf thema’s.
4. Tijdens de NSW zijn de aangeboden sportevents - tenzij anders vermeld op de website www.
 nationalesportweek.nl - gratis toegankelijk. 

1. De gratis sportevents worden in de periode van 9 t/m 17 september 2017 (hierna: Actieperiode) 
 aangeboden door de deelnemende organisaties. Op de website www.nationalesportweek.nl staat een 
 overzicht van alle deelnemende organisaties en de sportevents die zij aanbieden. Deelnemende 
 organisaties behouden zich het recht voor tijdens de Actieperiode bepaalde dagen uit te sluiten van 
 beschikbaarheid.
2. Alvorens deelnemers kunnen deelnemen aan de Actie dient er een persoonlijke account aangemaakt te 
 worden via www.nationalesportweek.nl. Is er nog een leeftijdsgrens van toepassing of kan iedereen zich 
 opgeven? Vervolgens kan er (enkel) online een reservering geplaatst worden bij de organisator van het 
 sportevent. Na het plaatsen van een online reservering ontvangen de deelnemers een bevestigingsmail. 
	 Let	op:	deelnemers	dienen	deze	bevestigingsmail	te	tonen	bij	de	betreffende	organisator	alvorens	er	
 deelgenomen kan worden aan het sportevent.  Kunnen deelnemers zich onbeperkt inschrijven of is hier 
 nog een maximum aan gebonden?
3. Tijdens de NSW kunnen sportevents volgeboekt raken. Hiervoor geldt VOL=VOL.
4. De deelnemende organisaties hebben de mogelijkheid om tijdens de sportevents activiteiten van 
	 verschillende	aard	aan	te	bieden	(bijvoorbeeld:	proefles,	meetrainen,	clinic	ect).
5. Elke deelnemende organisatie is vrij om nadere (actie)voorwaarden te stellen aan deelname aan (gratis) 
 sportevents. 
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1. Deelname aan de Actie geschiedt voor eigen risico van de deelnemers. NOC*NSF en de door haar 
 ingeschakelde hulppersonen en/of derden, waaronder maar niet uitsluitend sportclubs, gemeenten, 
 sportbonden en/of andere deelnemende sport gerelateerde organisaties, zijn niet aansprakelijk voor enige 
 materiële of immateriële schade van deelnemers ontstaan door deelname aan of verband houdende met 
 de NSW, tenzij er sprake is opzet op grove nalatigheid aan de zijde van NOC*NSF of door haar 
 ingeschakelde hulppersonen en/of derden. 

1. Wanneer een deelnemer zich registreert op www.nationalesportweek.nl zullen de persoonsgegevens 
 van de deelnemer worden verwerkt door NOC*NSF en de deelnemende organisaties ten behoeve 
 van de Actie. NOC*NSF en de deelnemende organisaties 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 een deelnemer de registratie kan afronden, dient een deelnemer 
 akkoord te gaan met de toepasselijke privacyverklaring. Deze is te vinden op www.nationalesportweek.nl 

1. NOC*NSF is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten op de website www.nationalesportweek.nl.
2. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe 
 bevoegde rechter te Arnhem.
3. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunnen deelnemers op de website 
 www.nationalesportweek.nl.
4. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van een sportactiviteit, 
 het aanpassen of annuleren van een reservering kunnen deelnemers zich wenden tot NOC*NSF. Op deze 
 website www.nationalesportweek.nl kunnen deelnemers ook meer informatie vinden over de NSW, de 
 overige voorwaarden, waaronder de Deelnemersvoorwaarden en het privacybeleid. 
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Aldus opgemaakt te Arnhem op 03 juli 2017


