Algemene Voorwaarden GK4 – BEKC-TILLOTSON T4 SERIES- IAME SERIES NETHERLANDS/NK IAME Seizoen 2021
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Algemeen
1.
2.

De onderstaande Algemene Voorwaarden hebben per kampioenschap betrekking op Seizoen 2021.
De organisatie houdt zich het recht voor om iedere bezoeker van en deelnemer aan een of meerdere
wedstrijden de aanwezigheid bij of deelname aan die wedstrijden te ontzeggen.
3. Overmacht (algemeen geldend voor alle hierna genoemde kampioenschappen)
Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door de organisatie ingeschakelde derden
zoals leveranciers, transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig
voldoen aan hun verplichtingen, gezondheidsbedreigende situaties zoals virussen e.d. die in de toekomst
uitbreken en andere onvoorziene omstandigheden die in de toekomst kunnen ontstaan, weersomstandigheden,
natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies,
diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of
werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
De organisatie heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk
is verhinderd haar verplichtingen jegens deelnemers na te komen. Als de overmacht situatie is vervallen, komt de
organisatie haar verplichtingen na zodra haar planning het toelaat.
Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmacht
situatie meer dan drie maanden heeft geduurd, is de organisatie bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de
zin van dit artikel geleden of te lijden schade. De organisatie zal in dit geval de al gedane reserveringen voor het
bedrag van de reservering minus kosten betaaldienst omzetten in vouchers die in het lopende seizoen dan wel
het daarop volgende seizoen kunnen worden aangewend voor de reservering van een of meer wedstrijden.

Algemene Voorwaarden GK4 Kart Series - BEKC
Inschrijving en deelname geschiedt tegen de hieronder vermelde algemene voorwaarden.
Organisatie
De organisatie van de wedstrijden en de wedstrijdleiding is in handen van AKRT-BEKC VZW (B) en
ondersteunend Mirca V.O.F. handelend onder de naam C.Point Racewear (NL) respectievelijk nader te noemen
als AKRT en C.point.
Inschrijving
Door middel van het invullen, ondertekenen en indienen van het bij inschrijving verstrekte Inschrijfformulier schrijft
Deelnemer zich in voor het kampioenschap en seizoen waarop het Inschrijfformulier betrekking heeft.
Plaatsing rijders en teams
Plaatsing voor deelname aan de wedstrijd(en) geschiedt op volgorde van binnenkomst en op basis van het aantal
beschikbare plaatsen per wedstrijd. Indien inschrijving plaats vindt vóór aanvang van het onderhavige seizoen
voor alle wedstrijden (hierna te noemen voorinschrijving), is Deelnemer in beginsel verzekerd van plaatsing voor
deelname aan alle wedstrijden. Dit is slechts anders in het geval zich meer Deelnemers hebben ingeschreven dan
dat er plaatsen beschikbaar zijn, in welk geval plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van de
voorinschrijving. Deelnemers die zich inschrijven om op ad hoc basis mee te doen aan een wedstrijd op een
bepaalde datum worden slechts geplaatst indien alle Deelnemers die deelnemen op basis van voorinschrijving
zijn geplaatst en er nog plaatsen beschikbaar zijn, ongeacht de volgorde van binnenkomst.
Wedstrijd Reglement
Op deelname aan een wedstrijd, in welke hoedanigheid ook, waarvoor door middel van het Inschrijfformulier
wordt ingeschreven is het Wedstrijd Reglement van het kampioenschap waaraan wordt deelgenomen van
toepassing. Deelnemer verklaart een exemplaar van het toepasselijke reglement bij inschrijving te hebben
ontvangen.
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Wedstrijden worden voorts gereden onder toepasselijkheid van de door organisatie alwaar de wedstrijd wordt
verreden gehanteerde reglementen en gedragsregels, welke eveneens door Deelnemer dienen te worden
nageleefd.
Inschrijfgeld en overige premies en kosten
Voor deelname als rijder/team aan de GK4 en BEKC wedstrijden is Deelnemer inschrijfgeld verschuldigd voor
training en races op zaterdagen en zondagen.
GK4 klassen Honda Cadet € 125,00; Mini Parilla; IAME X30 Junior (Nationaal), IAME X30 Senior; Senior
Nationaal, Dutch Wankel Series € 210,00; klasse Open Schakel € 150,00; klasse Formula Honda 9 PK € 125,00.
BEKC 2-uursraces € 200,00.
GK4: ingeval van voorinschrijving en betaling voor gehele seizoen totaalbedragen resp. € € 720,00, 1200,00. €
840,00 en € 1080,00.
Ingeval van afspraak contante betaling wordt het inschrijfbedrag met € 25,00 verhoogd.
Administratiekosten bedragen € 50,00 per seizoen, a contant te voldoen bij uw eerste wedstrijd.
Indien Deelnemer deelneemt op basis van voorinschrijving voor alle wedstrijden dienen de eerste en de laatste
wedstrijd van het seizoen bij inschrijving te worden voldaan, op straffe van verval van de inschrijving.
Deelnemers die reserveren en zich inschrijven, zijn verplicht deel te nemen aan de wedstrijd.
Indien een rijder/team niet deelneemt aan een wedstrijd waarvoor is ingeschreven, is rijder/team een bedrag van
€ 100,00 aan de GK4 organisatie verschuldigd, dat met het vooruitbetaalde bedrag wordt verrekend. Dit m.u.v. de
klassen Formula Honda 9PK en Open Schakel waarvoor het bedrag is gesteld op € 80,00. Het restant bedrag
wordt door betrokkene a contant bij de eerstvolgende wedstrijd aangevuld tot het genoemde totaalbedrag.
Bij geen opgaaf van verhindering aan de organisatie vervalt het gehele inschrijfbedrag aan de organisatie en zal
geen terugbetaling (noch geheel, noch gedeeltelijk) worden gedaan.
Stroomkosten; verplicht af te nemen voor iedere rijder/team indien voorgeschreven door betrokkenen
baaneigenaar. Tarief kan per baan verschillend zijn.
Algemeen achterlaten vuil / lekken olie en brandstof; bij geconstateerde overtreding wordt de betreffende
deelnemer een boete van € 500,00 opgelegd.
Licenties
De minimaal vereiste licenties zijn de nationale licenties van RACB via www.racb.be en KNAF via www.knaf.nl,
met daarbij voor Nederland de Ouder-Kind licentie ingeval van minderjarigheid van de rijder.
Er kan door rijders twee keer middels een KNAF ERB - Evenement Registratie Bewijs - worden deelgenomen.
Aan te vragen via www.knaf.nl. Daarna wordt de nationale licentie gevraagd.
Voor overige nationaliteiten is de minimaal vereiste licentie de nationale clublicentie van een andere ASN die
onder auspiciën staat van de FIA.
Aansprakelijkheid en schade
Deelnemer verklaart zich ervan bewust te zijn dat deelname aan kartwedstrijden risico’s en kans op schade met
zich meebrengt. Deelnemer verklaart in een zodanige staat van gezondheid te verkeren dat hij in staat is om aan
de wedstrijd deel te nemen.
AKRT en C.point, alsmede de door hun bij de uitvoering van de wedstrijd ingeschakelde personen, zijn nimmer
aansprakelijk voor schade van Deelnemer, hoe ook, welke is ontstaan door deelname aan de wedstrijd, tenzij
deze schade wordt vergoed onder de dekking van de via de KNAF afgesloten verzekering.
Voor zover eventuele schade van deelnemer niet valt onder de dekking van deze verzekeringen en AKRT en
C.Point toch aansprakelijk worden geacht, beperkt de aansprakelijkheid van AKRT en C.Point zich tot de directe
schade van Deelnemer. AKRT en C.Point zijn derhalve nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van Deelnemer
of schade van derden, hoe ook. Wel is de organisatie aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door de opzet
of bewuste roekeloosheid van haar medewerkers.
Deelnemer vrijwaart AKRT en Cpoint voor aanspraken van derden wegens schade, hoe ook, die zij hebben
opgelopen als gevolg van de deelname aan de wedstrijd door Deelnemer.
AKRT en Cpoint adviseren Deelnemer een voldoende dekking biedende ongevallenverzekering en/of
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die eventuele schade van Deelnemer en/of derden vergoedt.
Melding schade
Door Deelnemer geleden schade waarvoor hij meent dat AKRT en Cpoint aansprakelijk zijn, dienen direct na het
einde van de wedstrijd te worden gemeld bij de wedstrijdleiding en de directies van AKRT en Cpoint. Voorts dient
de schade, op straffe van verval van recht, schriftelijk binnen 21 dagen na de wedstrijd te worden gemeld aan de
directies van AKRT en Cpoint. De melding dient ten minste een gedetailleerde opgave te bevatten van het soort
schade, de omvang van de schade alsmede de oorzaak daarvan.
In ieder geval vervalt de mogelijkheid om schade op AKRT en Cpoint te verhalen één jaar nadat Deelnemer
bekend is geworden met het bestaan van de schade.

Uitsluiting deelname
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Indien Deelnemer zich niet houdt aan de in de op deelname van toepassing zijnde reglementen en gedragsregels
opgenomen bepalingen, kan hij door de wedstrijdleiding of de directies van AKRT en Cpoint worden uitgesloten
van deelname. In het geval Deelnemer wordt uitgesloten van deelname bestaat geen recht op teruggave of
vermindering van het inschrijfgeld.
Privacywetgeving AVG
AKRT en Cpoint voorzien in fotografie als service naar de deelnemers. Het maken en publiceren van foto’s is
uitsluitend toegestaan indien daarbij de privacyrechten van de gefotografeerde in acht worden genomen. Hieraan
voldoen we als organisatie. We verzoeken u, om bij ons kenbaar te maken indien u geen toestemming verleent
tot het maken en publiceren van foto’s waarop u wordt afgebeeld.

Algemene Voorwaarden IAME SERIES NETHERLANDS – NK IAME
Inschrijving en deelname geschiedt tegen de hieronder vermelde algemene voorwaarden.
Organisatie
De organisatie van de wedstrijden en de wedstrijdleiding is in handen van Mirca V.O.F., handelend onder de
naam C.Point Racewear (NL), ondersteunend AKRT-BEKC VZW (B), nader te noemen als C.point en AKRT.
Inschrijving
Door middel van het invullen, ondertekenen en indienen van het bij inschrijving verstrekte Inschrijfformulier,
schrijft Deelnemer zich in voor het kampioenschap en seizoen waarop het Inschrijfformulier betrekking heeft.
Plaatsing rijders en teams
Plaatsing voor deelname aan de wedstrijd(en) geschiedt op volgorde van binnenkomst en op basis van het aantal
beschikbare plaatsen per wedstrijd.
Indien inschrijving plaats vindt vóór aanvang van het onderhavige seizoen voor alle wedstrijden (hierna te
noemen voorinschrijving), is Deelnemer in beginsel verzekerd van plaatsing voor deelname aan alle wedstrijden.
Dit is slechts anders in het geval zich meer Deelnemers hebben ingeschreven dan dat er plaatsen beschikbaar
zijn, in welk geval plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van de voorinschrijving.
Deelnemers die zich inschrijven om op ad hoc basis mee te doen aan een wedstrijd op een bepaalde datum
worden slechts geplaatst indien alle Deelnemers die deelnemen op basis van voorinschrijving zijn geplaatst en er
nog plaatsen beschikbaar zijn, ongeacht de volgorde van binnenkomst.
Wedstrijd Reglement
Op deelname aan een wedstrijd, in welke hoedanigheid ook, waarvoor door middel van het Inschrijfformulier
wordt ingeschreven is het Sportief Reglement IAME SERIES NETHERLANDS – NK 2-Takt IAME 2021 van
toepassing. Deelnemer verklaart een exemplaar van het toepasselijke reglement bij inschrijving te hebben
ontvangen.
Wedstrijden worden voorts gereden onder toepasselijkheid van de door organisatie alwaar de wedstrijd wordt
verreden gehanteerde reglementen en gedragsregels, welke eveneens door Deelnemer dienen te worden
nageleefd.
Inschrijfgeld en overige premies en kosten
Voor deelname als rijder aan de wedstrijden is Deelnemer inschrijfgeld verschuldigd voor training en races op
zaterdagen en zondagen.
Klasse Mini-Parilla/Mini Parilla Rookie:
Drie wedstrijdweekeinden, vier wedstrijddagen.
o Twee wedstrijdweekeinden Mariembourg:
Per weekeinde 1 trainingsdag zaterdag en 1 wedstrijddag zondag, inschrijfbedrag € 145,00.
o Eén wedstrijdweekeinde Eindhoven: twee volledige wedstrijddagen:
Per wedstrijddag zaterdag en zondag inschrijfbedrag € 145,00.
o Voor-inschrijving seizoen ineens 4 wedstrijden totaalbedrag € 560,00.
Klassen X30 Junior/X30 Junior Rookie - X30 Senior/X30 Senior Rookie - X30 Senior Master:
Drie wedstrijdweekeinden, vier wedstrijddagen.
o Twee wedstrijdweekeinden Mariembourg:
Per weekeinde 1 trainingsdag zaterdag en 1 wedstrijddag zondag, inschrijfbedrag € 235,00.
o Eén wedstrijdweekeinde Eindhoven: twee volledige wedstrijddagen:
Weekeinde compleet, wedstrijddag zaterdag € 235,00, wedstrijddag zondag € 80,00, totaal
inschrijfbedrag € 315,00.
Ingeval deelname één wedstrijddag, zaterdag of zondag, inschrijfbedrag € 235,00.
o Voor-inschrijving seizoen ineens 4 wedstrijden totaal inschrijfbedrag € 755,00.
Losse trainingen € 50,00 per trainingsdag per rijder, te betalen a contant.
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Administratiekosten bedragen € 100,00 per seizoen, a contant te voldoen bij uw eerste wedstrijd. Ingeval van een
eerste enkele deelname kan dit bedrag in twee delen worden betaald; € 50,00 bij eerste en tweede wedstrijd.
Deelnemers die reserveren en zich inschrijven, zijn verplicht deel te nemen aan de wedstrijd. Indien een rijder niet
deelneemt aan een wedstrijd waarvoor is ingeschreven, is rijder een bedrag van € 100,00 aan de organisatie
verschuldigd, dat met het vooruitbetaalde bedrag wordt verrekend. Het restant bedrag wordt door betrokkene a
contant bij de eerstvolgende wedstrijd aangevuld tot het genoemde totaalbedrag. Bij geen opgaaf van
verhindering aan de organisatie vervalt het gehele inschrijfbedrag aan de organisatie en zal geen terugbetaling
(noch geheel, noch gedeeltelijk) worden gedaan.
Stroomkosten; verplicht af te nemen voor iedere rijder/team indien voorgeschreven door betrokkenen
baaneigenaar. Tarief kan per baan verschillend zijn.
Algemeen achterlaten vuil / lekken olie en brandstof; bij geconstateerde overtreding wordt de betreffende
deelnemer een boete van € 500,00 opgelegd.
Licenties
De IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME staat open voor alle rijders die beschikken over een Nederlandse
licentie (nationaal of internationaal), evenals alle houders van een internationale licentie van een andere ASN die
onder auspiciën staat van de FIA en houders van een nationale licentie van een andere ASN, vergezeld van de
toelating van die ASN. Voor Nederland; ingeval minderjarigheid is ouder-kind licentie verplicht.
Aansprakelijkheid en schade
Deelnemer verklaart zich ervan bewust te zijn dat deelname aan kartwedstrijden risico’s en kans op schade met
zich meebrengt. Deelnemer verklaart in een zodanige staat van gezondheid te verkeren dat hij in staat is om aan
de wedstrijd deel te nemen.
C.point en AKRT, alsmede de door hun bij de uitvoering van de wedstrijd ingeschakelde personen, zijn nimmer
aansprakelijk voor schade van Deelnemer, hoe ook, welke is ontstaan door deelname aan de wedstrijd, tenzij
deze schade wordt vergoed onder de dekking van de via de KNAF afgesloten verzekering.
Voor zover eventuele schade van deelnemer niet valt onder de dekking van deze verzekeringen en C.point en
AKRT toch aansprakelijk worden geacht, beperkt de aansprakelijkheid van C.point en AKRT zich tot de directe
schade van Deelnemer. C.point en AKRT zijn derhalve nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van Deelnemer
of schade van derden, hoe ook. Wel is de organisatie aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door de opzet
of bewuste roekeloosheid van haar medewerkers.
Deelnemer vrijwaart AKRT en Cpoint voor aanspraken van derden wegens schade, hoe ook, die zij hebben
opgelopen als gevolg van de deelname aan de wedstrijd door Deelnemer.
AKRT en Cpoint adviseren Deelnemer een voldoende dekking biedende ongevallenverzekering en/of
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die eventuele schade van Deelnemer en/of derden vergoedt.
Melding schade
Door Deelnemer geleden schade waarvoor hij meent dat AKRT en Cpoint aansprakelijk zijn, dienen direct na het
einde van de wedstrijd te worden gemeld bij de wedstrijdleiding en de directie van Cpoint. Voorts dient de schade,
op straffe van verval van recht, schriftelijk binnen 21 dagen na de wedstrijd te worden gemeld aan de directie van
Cpoint. De melding dient ten minste een gedetailleerde opgave te bevatten van het soort schade, de omvang van
de schade alsmede de oorzaak daarvan.
In ieder geval vervalt de mogelijkheid om schade op AKRT en Cpoint te verhalen één jaar nadat Deelnemer
bekend is geworden met het bestaan van de schade.
Uitsluiting deelname
Indien Deelnemer zich niet houdt aan de in de op deelname van toepassing zijnde reglementen en gedragsregels
opgenomen bepalingen, kan hij door de wedstrijdleiding of de directie van Cpoint worden uitgesloten van
deelname. In het geval Deelnemer wordt uitgesloten van deelname bestaat geen recht op teruggave of
vermindering van het inschrijfgeld.
Privacywetgeving AVG
AKRT en Cpoint voorzien in fotografie als service naar de deelnemers. Het maken en publiceren van foto’s is
uitsluitend toegestaan indien daarbij de privacyrechten van de gefotografeerde in acht worden genomen. Hieraan
voldoen we als organisatie. We verzoeken u, om bij ons kenbaar te maken indien u geen toestemming verleent
tot het maken en publiceren van foto’s waarop u wordt afgebeeld.
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Algemene Voorwaarden TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDSTILLOTSON FREE
Inschrijving en deelname geschiedt tegen de hieronder vermelde algemene voorwaarden.
Organisatie
De organisatie van de wedstrijden en de wedstrijdleiding is in handen van Mirca V.O.F., handelend onder de
naam C.Point Racewear (NL), ondersteunend AKRT-BEKC VZW (B), nader te noemen als C.point en AKRT.
Inschrijving
Door middel van het invullen, ondertekenen en indienen van het bij inschrijving verstrekte Inschrijfformulier,
schrijft Deelnemer zich in voor het kampioenschap en seizoen waarop het Inschrijfformulier betrekking heeft.
Plaatsing rijders en teams
Plaatsing voor deelname aan de wedstrijd(en) geschiedt op volgorde van binnenkomst en op basis van het aantal
beschikbare plaatsen per wedstrijd.
Indien inschrijving plaats vindt vóór aanvang van het onderhavige seizoen voor alle wedstrijden (hierna te
noemen voorinschrijving), is Deelnemer in beginsel verzekerd van plaatsing voor deelname aan alle wedstrijden.
Dit is slechts anders in het geval zich meer Deelnemers hebben ingeschreven dan dat er plaatsen beschikbaar
zijn, in welk geval plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van de voorinschrijving.
Deelnemers die zich inschrijven om op ad hoc basis mee te doen aan een wedstrijd op een bepaalde datum
worden slechts geplaatst indien alle Deelnemers die deelnemen op basis van voorinschrijving zijn geplaatst en er
nog plaatsen beschikbaar zijn, ongeacht de volgorde van binnenkomst.
Wedstrijd Reglement
Op deelname aan een wedstrijd, in welke hoedanigheid ook, waarvoor door middel van het Inschrijfformulier
wordt ingeschreven is het Sportief Reglement TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS-TILLOTSON FREE van
toepassing. Deelnemer verklaart een exemplaar van het toepasselijke reglement bij inschrijving te hebben
ontvangen.
Wedstrijden worden voorts gereden onder toepasselijkheid van de door organisatie alwaar de wedstrijd wordt
verreden gehanteerde reglementen en gedragsregels, welke eveneens door Deelnemer dienen te worden
nageleefd.
Inschrijfgeld en overige premies en kosten
Voor deelname als rijder aan de wedstrijden is Deelnemer inschrijfgeld verschuldigd voor training en races op
zaterdagen en zondagen.
Klassen TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS en TILLOTSON FREE:
o Twee wedstrijdweekeinden Mariembourg:
Per weekeinde 1 trainingsdag zaterdag en 1 wedstrijddag zondag, inschrijfbedrag € 195,00.
o Eén wedstrijdweekeinde Eindhoven: twee volledige wedstrijddagen:
Weekeinde compleet, wedstrijddag zaterdag € 195,00, wedstrijddag zondag € 80,00, totaal
inschrijfbedrag € 275,00.
Ingeval deelname één wedstrijddag, zaterdag of zondag, inschrijfbedrag € 195,00.
o Twee wedstrijddagen (zaterdagen) resp. op Eefde en Lelystad. Per wedstrijddag inschrijfbedrag
€ 195,00.
o Voor-inschrijving seizoen ineens 6 wedstrijden totaalbedrag € 1140,00
Ingeval van afspraak contante betaling wordt het inschrijfbedrag met € 25,00 verhoogd.
Losse trainingen € 50,00 per trainingsdag per rijder, te betalen a contant.
Administratiekosten bedragen € 50,00 per seizoen, a contant te voldoen bij uw eerste wedstrijd. Ingeval van een
eerste enkele deelname kan dit bedrag in twee delen worden betaald; € 25,00 bij eerste en tweede wedstrijd.
Deelnemers die reserveren en zich inschrijven, zijn verplicht deel te nemen aan de wedstrijd. Indien een rijder niet
deelneemt aan een wedstrijd waarvoor is ingeschreven, is rijder een bedrag van € 100,00 aan de organisatie
verschuldigd, dat met het vooruitbetaalde bedrag wordt verrekend. Het restant bedrag wordt door betrokkene a
contant bij de eerstvolgende wedstrijd aangevuld tot het genoemde totaalbedrag. Bij geen opgaaf van
verhindering aan de organisatie vervalt het gehele inschrijfbedrag aan de organisatie en zal geen terugbetaling
(noch geheel, noch gedeeltelijk) worden gedaan.
Stroomkosten; verplicht af te nemen voor iedere rijder/team indien voorgeschreven door betrokkenen
baaneigenaar. Tarief kan per baan verschillend zijn.
Algemeen achterlaten vuil / lekken olie en brandstof; bij geconstateerde overtreding wordt de betreffende
deelnemer een boete van € 500,00 opgelegd.
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Licenties
De TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS-TILLOTSON FREE staat open voor alle rijders die beschikken over
een Nederlandse licentie (nationaal of internationaal), evenals alle houders van een internationale licentie van
een andere ASN die onder auspiciën staat van de FIA en houders van een nationale licentie van een andere
ASN, vergezeld van de toelating van die ASN. NL: ingeval minderjarigheid is ouder-kind licentie verplicht.
Aansprakelijkheid en schade
Deelnemer verklaart zich ervan bewust te zijn dat deelname aan kartwedstrijden risico’s en kans op schade met
zich meebrengt. Deelnemer verklaart in een zodanige staat van gezondheid te verkeren dat hij in staat is om aan
de wedstrijd deel te nemen.
C.point en AKRT, alsmede de door hun bij de uitvoering van de wedstrijd ingeschakelde personen, zijn nimmer
aansprakelijk voor schade van Deelnemer, hoe ook, welke is ontstaan door deelname aan de wedstrijd, tenzij
deze schade wordt vergoed onder de dekking van de via de KNAF afgesloten verzekering.
Voor zover eventuele schade van deelnemer niet valt onder de dekking van deze verzekeringen en C.point en
AKRT toch aansprakelijk worden geacht, beperkt de aansprakelijkheid van C.point en AKRT zich tot de directe
schade van Deelnemer. C.point en AKRT zijn derhalve nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van Deelnemer
of schade van derden, hoe ook. Wel is de organisatie aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door de opzet
of bewuste roekeloosheid van haar medewerkers.
Deelnemer vrijwaart AKRT en Cpoint voor aanspraken van derden wegens schade, hoe ook, die zij hebben
opgelopen als gevolg van de deelname aan de wedstrijd door Deelnemer.
AKRT en Cpoint adviseren Deelnemer een voldoende dekking biedende ongevallenverzekering en/of
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die eventuele schade van Deelnemer en/of derden vergoedt.
Melding schade
Door Deelnemer geleden schade waarvoor hij meent dat AKRT en Cpoint aansprakelijk zijn, dienen direct na het
einde van de wedstrijd te worden gemeld bij de wedstrijdleiding en de directie van Cpoint. Voorts dient de schade,
op straffe van verval van recht, schriftelijk binnen 21 dagen na de wedstrijd te worden gemeld aan de directie van
Cpoint. De melding dient ten minste een gedetailleerde opgave te bevatten van het soort schade, de omvang van
de schade alsmede de oorzaak daarvan.
In ieder geval vervalt de mogelijkheid om schade op AKRT en Cpoint te verhalen één jaar nadat Deelnemer
bekend is geworden met het bestaan van de schade.
Uitsluiting deelname
Indien Deelnemer zich niet houdt aan de in de op deelname van toepassing zijnde reglementen en gedragsregels
opgenomen bepalingen, kan hij door de wedstrijdleiding of de directie van Cpoint worden uitgesloten van
deelname. In het geval Deelnemer wordt uitgesloten van deelname bestaat geen recht op teruggave of
vermindering van het inschrijfgeld.
Privacywetgeving AVG
AKRT en Cpoint voorzien in fotografie als service naar de deelnemers. Het maken en publiceren van foto’s is
uitsluitend toegestaan indien daarbij de privacyrechten van de gefotografeerde in acht worden genomen. Hieraan
voldoen we als organisatie. We verzoeken u, om bij ons kenbaar te maken indien u geen toestemming verleent
tot het maken en publiceren van foto’s waarop u wordt afgebeeld.
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