Deelnemersverklaring
Door mij in te schrijven voor dit evenement (hierna: " Evenement"), verklaar ik (deelnemer) akkoord te
gaan met de voorwaarden van dit reglement – middels het aanvinken van de reglement-alinea op het
online inschrijfformulier – en zal ik mij aan de daarin gestelde voorwaarden houden.
Inschrijving en Deelname
1.

Ik ben ermee bekend dat ik alleen aan het Evenement kan deelnemen als ik (i) het
inschrijfformulier volledig en naar waarheid heb ingevuld, (ii) het inschrijfgeld volledig heb
voldaan, (iii) de voorwaarden van dit reglement en alle regels en richtlijnen van het Evenement
onvoorwaardelijk heb geaccepteerd.

2.

Ik verklaar en garandeer dat ik volledig bevoegd ben om mij in te schrijven voor het Evenement
via de website van het Evenement en dat ik bevoegd ben om de door mij opgegeven creditcard of
andere betaalmiddelen te gebruiken voor het betalen van het inschrijfgeld. Ik verklaar dat ik de
creditcardtransactie, digitale overboeking of automatische incasso niet zal terugboeken of
betwisten. De website van het Evenement kan namens het Evenement beschikbaar worden
gesteld door MYLAPS B.V. (hierna: “MYLAPS”), of door de organisator van het Evenement (hierna:
“Organisatie”).

3.

Indien ik een derde heb ingeschreven voor het Evenement, verklaar ik dat ik gemachtigd ben om
deze inschrijving namens deze derde partij uit te voeren. Ik ga ermee akkoord dat de voorwaarden
van deze deelnemersverklaring onverkort gelden voor mijzelf en elke derde waarvoor ik als
vertegenwoordiger of gemachtigde optreed.

4.

Ik ben ermee bekend dat mijn inschrijving definitief is en dat ik deze niet kan annuleren. Na
inschrijving ben ik de inschrijfkosten verschuldigd.

5.

Ik ga ermee akkoord dat mijn inschrijving persoonlijk en niet overdraagbaar is, tenzij Organisatie
dit expliciet wel toestaat.

6.

Ik verklaar dat ik de minimumleeftijd van 18 jaren heb bereikt op de dag van het Evenement.

7.

Indien ik de registratie verricht voor een derde die de minimumleeftijd van 18 jaren nog niet heeft
bereikt op de dag van het Evenement, verklaar ik tevens dat ik als wettelijk vertegenwoordiger
van de minderjarige toestemming heb verleend voor de inschrijving van de minderjarige en ik de
in deze deelnemersverklaring besproken toestemming en vrijwaring namens de minderjarige heb
verstrekt.

Aansprakelijkheid / vrijwaring
8.

Deelname aan het Evenement is voor mijn eigen risico. MYLAPS is niet aansprakelijk voor enige
schade, hoe dan ook genaamd, die ik of mijn nabestaande(n) direct of indirect mocht lijden als
gevolg van de deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan
MYLAPS toe te rekenen opzet of grove schuld.

9.

MYLAPS is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die derden mochten lijden
als gevolg van een aan mij toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.
Ik vrijwaar MYLAPS voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan mij toe te
rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.
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10. Ik verklaar dat ik afdoende verzekerd ben tegen het risico van de schade die ik of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door mijn
deelname aan het Evenement.
11. Indien ondanks het bepaalde onder 8 en 9 toch aansprakelijkheid van MYLAPS voor door mij of
mijn nabestaanden of vertegenwoordigers geleden schade moet worden aangenomen, is de
verplichting tot vergoeding van de schade door MYLAPS beperkt tot het bedrag dat de
verzekeraar van MYLAPS of de Organisatie ter zake van die schade uitkeert.
12. Ik ben ermee bekend dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid vereist. Ik verklaar
dat ik medisch, fysiek en psychisch geschikt ben voor deelname aan het Evenement en dat ik mij
door training en anderszins voldoende heb voorbereid op het Evenement. Ik ben bekend met het
uitdrukkelijke advies van MYLAPS om mij in verband met de deelname aan het Evenement
sportmedisch te laten keuren.
Regels en richtlijnen Evenement
13. Ik verklaar dat ik bekend ben met de regels en richtlijnen van het Evenement en dat ik deze strikt
zal naleven en opvolgen. In het bijzonder verklaar ik dat ik mijn startnummer op geen enkele
manier zal bedekken, wijzigen of reproduceren.
14. Ik zal elke beslissing van MYLAPS, de Organisatie en de wedstrijdleiding met betrekking tot mijn
vermogen tot deelname aan het Evenement respecteren en naleven.
15. Ik ben ermee bekend dat ik kan worden gediskwalificeerd voor het Evenement en eventuele
toekomstige evenementen van de Organisatie en/of MYLAPS als ik mij niet houd aan de regels en
richtlijnen van het Evenement.
16. Ik ga ermee akkoord dat de MYLAPS en/of de Organisatie het Evenement op een laat tijdstip kan
afgelasten op grond van overmacht. Ik ga ermee akkoord dat in dat geval mijn inschrijfgeld door
de Organisatie of MYLAPS niet gerestitueerd kan worden en dat MYLAPS en de Organisatie niet
aansprakelijk zijn voor de door mij gemaakte kosten.
Persoonsgegevens
17. Ik verleen MYLAPS en de Organisatie expliciet toestemming om de door mij verstrekte
persoonsgegevens en mijn (tussentijdse) resultaten van het Evenement:
a.

op de nemen in een bestand; en

b.

te verstrekken aan derden; en

c.

te gebruiken om een account aan te maken waar de door mij verstrekte
persoonsgegevens en mijn resultaten van het Evenement in worden verwerkt en met
welk account in de toekomst mijn persoonsgegevens en mijn resultaten van het
Evenement gemakkelijk inzichtelijk zijn voor de Organisatie en MYLAPS.

Indien ik op enig moment deze toestemming wil intrekken dan kan ik daarvoor per e-mail een
verzoek sturen naar privacy@mylaps.com.
18. Ik verleen MYLAPS en de Organisatie toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken voor
het verzenden van informatie aan mij en voor het registreren van mijn resultaten van het
Evenement.
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19. Ik verleen MYLAPS en de Organisatie toestemming om zowel gedurende als na afloop van het
Evenement mijn naam, geboortedatum, woonplaats en eventuele andere persoonsgegevens en
wedstrijdresultaten te verwerken en openbaar te maken bijvoorbeeld door publicatie in
dagbladen, via internet en via social media.
Live tracking
20. Ik verklaar dat ik bekend ben met het feit dat er bij het Evenement gebruik kan worden gemaakt
van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment mijn precieze locatie te
achterhalen (live tracking) door het opvangen van (GPS) signalen van de chip die ik draag
gedurende het Evenement. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat mijn precieze locatie real time kan
door toeschouwers van het Evenement kan worden gevolgd.
21. Ik verleen MYLAPS en de Organisatie toestemming om mijn locatie realtime te volgen (live
tracking) op een wijze als hiervoor bij 20 omschreven, om deze gegevens op te nemen in een
bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele
applicaties die door MYLAPS en/of de Organisatie zijn ontwikkeld.
Portretrecht
22. Ik geef MYLAPS, de Organisator en zijn partners, sponsoren, het Evenement en (overige)
licentienemers bij voorbaat toestemming om mijn naam, mijn stem en/of tijdens of in verband
met het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal waarop ik zichtbaar ben, openbaar te
maken en te verveelvoudigen, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt het gebruik
daarvan voor commerciële doeleinden van het Evenement en/of van MYLAPS, de Organisator,
partners, sponsoren en (overige) licentienemers.
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