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Algemene voorwaarden 

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van Enforce Sport Events, geadresseerd te 
Lübeckweg 2, 9723 HE Groningen. Voor al uw vragen is Enforce Sport Events uw aanspreekpunt. 
Enforce Sport is te bereiken elke werkdag tussen 09:00/17:00. Telefoon: +31 6242 70 118 - E-mail: 
info@enforcesportevents.nl. 

Artikel 1.            Inschrijving 

De participant verklaart bij deze op het moment van aanmelden minimaal de leeftijd van 16 jaar te 
hebben bereikt of permissie te hebben van zijn ouders/voogd om zich aan te melden voor het 
evenement.Het inschrijvingsformulier dient geheel en naar waarheid te zijn ingevuld, aan de 
betalingsverplichtingen moet worden voldaan en de algemene voorwaarden dienen geaccepteerd 
te worden. Bij constatering van een onjuiste inschrijving zal de participant deelname worden 
ontnomen.   

Artikel 2.            Herroepingsrecht 

De aanmelding valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht 
is uitgesloten.Mocht de participant om welke reden dan ook niet deelnemen aan het evenement, 
kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het aanmeldingsgeld en eventuele 
extra’s.    

Artikel 3.            Afgelasting van het evenement – overmacht – aansprakelijkheid 

Algemeen 

Enforce Sport Events is alleen aansprakelijk voor een door haar toerekenbare tekortkoming, voor 

zover deze aansprakelijkheid niet in het bijzonder is verdreven of beperkt in deze algemene 

voorwaarden. De algehele aansprakelijkheid van Enforce Sport Events is alleen van kracht tot 

vergoeding van de directe schade en kan in geen enkel geval hoger uitvallen dan het                 

bedrag dat te boek staat als het aanmeldingsgeld.  Aansprakelijkheid in de vorm van         

overmacht is niet mogelijk. Onder overmacht wordt verstaan, wanneer er een gebeurtenis optreedt 

die Enforce Sport Events (tijdelijk) verhindert haar verplichtingen in zijn geheel of gedeeltelijk na te 

kunnen komen.  
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Hieronder valt onder meer (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers 

of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook 

vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten, terrorisme of dreiging met terreur, 

weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, 

oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van 

quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte 

communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, 

demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden. 

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het aanmeldingsgeld of 

andere vorm van schadevergoeding. 

Afgelasting 

Bij afgelasting van het evenement door Enforce Sport Events, behoudens de gevallen van 

overmacht, zullen de tickets omgeruild worden tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van 

het evenement of een ander evenement van Enforce Sport Events. Eventuele andere gemaakte 

kosten in verband met het evenement, zoals service- en administratiekosten en eventuele extra’s 

(zoals o.a. T-shirts, trainingsschema), zullen niet worden terugbetaald. 

Artikel 4.            Participatie 

Participatie aan het evenement kan alleen met een geldige aanmelding en wanneer aan de 

volgende leeftijdsvereisten wordt voldaan: 

Fietsevenementen 

Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar. 

Tijdens het evenement moet het bewijs van aanmelding (borstnummer, stuurnummer, polsbandje) 

altijd zichtbaar gedragen worden.  

De deelnemer moet rekening houden met het milieu. Deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen 

veiligheid en die van de andere deelnemers. Rijders luisteren naar de instructies van de organisator, 

medische teams en politie en verkeersregelaars. 
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Het dragen van een helm is verplicht evenals het naleven van de gedragscodes die in het verkeer 

gelden. 

Als deelnemers de algemene voorwaarden niet naleven of zich schuldig maken aan het in gevaar 

brengen van zichzelf of anderen, heeft de organisator het recht om deelnemers uit te sluiten van het 

evenement.  

Artikel 5.            Prijzen 

De prijzen voor inschrijving zijn steeds in euro’s uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders 

vermeld. 

Artikel 6.            Betaling 

De deelnemer moet het deelnamegeld over maken naar de organisator via de voorgeschreven 

betalingsmogelijkheden.  

Enforce Sport Events streeft ernaar om inschrijvers op een zo volledig- en -  transparant mogelijke 

manier te voorzien van informatie voor haar evenementen. Diefstal op het evenement zelf kan niet 

worden verhaald op de organisator. 

Artikel 7.            Wijziging van de aanmelding 

Deelnemers kunnen via het inschrijfsystem zelf hun gegevens wijzigen. Voor het wijzigen van een 

emailadres van een persoonlijk account kan de deelnemer een email sturen naar Enforce Sport 

Events via info@enforcesportevents.nl of de specifieke emailadressen per event. Het overdragen van 

startnummers aan derden Is niet mogelijk. Dit moet door deelnemer zelf (financieel) geregeld 

worden.   

Deelnemers die een kortere afstand willen fietsen als waarvoor betaald is kunnen dit te allen tijde 

doen. Hiervoor zal echter geen retourbetaling worden gedaan.  

Artikel 8              Aanbevelingen gezond & veilig sporten 

mailto:info@enforcesportevents.nl
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Mee doen aan lichamelijk zware activiteiten vergt een goede gezondheid en voorbereiding. Enforce 

Sport Events raad aan om niet ongetraind een evenement bij te gaan wonen ter voorkoming van 

letsel of andere ongelukken. Enforce Sport Events neemt voldoende gezondheids- en 

veiligheidsmaatregelen voor het evenement.  

De deelnemer wordt aanbevolen om niet aan het evenement deel te nemen ingeval van 

symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, 

kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.  

Risicogroepen worden afgeraden om deel te nemen aan het evenement. 

Artikel 9.            Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten 

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Enforce Sport Events. De organisator en haar 

partners zullen deze gegevens benutten voor de deelname van haar evenementen en mogelijk ook 

voor marketing en communicatiedoeleinden. Mochten deelnemers bezwaar hebben tegen het 

verwerken van zijn of haar data, dan zal deze niet mee worden genomen in de dataverwerking.  

Zonder bezwaar verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of 

portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Enforce Sport Events, zonder 

hiervoor een vergoeding te claimen.  

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken 

die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door 

het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer 

draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan Enforce Sport Events om deze informatie 

openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.  

De deelnemer verleent toestemming aan Enforce Sport Events, zijn locatie realtime te volgen (live 

tracking) op een wijze als hiervoor 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. 
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Artikel 10.          Opmerkingen/klachten 

Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. Enforce Sport 

Events zal in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen 

na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen.  

Artikel 11.          Geldigheid clausules 

Als één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan 

ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.  

Artikel 12.          Toepasselijk recht – bevoegdheid 

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen m.b.t. 

deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van 

Enforce Sport Events bevoegd. 

 


