Deelname voorwaarden
De Maasdijk is een initiatief Stichting Sportevenementen Oss.
De Stichting Sportevenementen Oss is verantwoordelijk voor de inhoud van het programma
van het evenement De Maasdijk en de inhoud van de website http://www.demaasdijkevents.nl
Artikel 1. DEFINITIES
1. In deze deelname voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Deelnemer(s): Wandelaars en sporters die als deelnemers aan De Maasdijk
geregistreerd zijn bij de Organisatie. Dit zijn:
i. Individuele wandelaars en sporters;
ii. Sporters van een team;
Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor personen die de door de
Organisatie vastgestelde minimumleeftijd hebben bereikt.
Wandelen: geen minimumleeftijd
Hele marathon: 18 jaar
Halve marathon: 16 jaar
10 kilometer en estafette marathon team 4 personen: 14 jaar
5 kilometer en estafette marathon team 8 personen: 12 jaar
Kwart triathlon: 16 jaar
Achtste triathlon en Achtste trio triathlon: 12 jaar
Hele marathon in-line skating en step: 16 jaar
Halve marathon in-line skating en step: 14 jaar
b. Evenement: De Maasdijk die zal plaatsvinden op zaterdag 16 juni 2018.
i. Lopen: Marathon, Halve Marathon, 10km, 5km, Kids run, estafette
marathon, scholenestafette.
ii. In-line skaten: Marathon, Halve Marathon
iii. Steppen: Marathon, Halve Marathon
iv. Triathlon: ¼, 1/8ste triathlon, trio/duo triathlon
v. Wandelen: 10, 20, 30, 40, 50 kilometer
c. Organisatie: Onder organisatie wordt verstaan de bestuursleden van Stichting
Sportevenementen Oss en door de Organisatie ingeschakelde bedrijven en
instanties.
d. Stichting Sportevenementen Oss: stichting die zich tot doel stelt
breedtesportevenementen in de gemeente Oss te organiseren.
e. Team(s): Team(s) met meerdere deelnemers dat/die conform de daarvoor geldende
voorwaarden als deelnemend team aan De Maasdijk geregistreerd zijn bij de
Organisatie.
Artikel 2. DONATIES
1

De Maasdijk kent twee geldstromen:
a) Inschrijfgelden en sponsorgelden uit de zakelijke markt en subsidies, deze worden
gebruikt voor de organisatie en het veilig opleveren van het Event, en eventuele
opstartkosten voor het komend jaar;
b) Donatiegelden, deze komen met aftrek van de transactiekosten ten goede aan het
door de Organisatie aangewezen goede doel. In 2018 is dat Reddingsbrigade Oss.
Na afloop van het evenement wordt het totale bedrag van de donaties openbaar
gemaakt.
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De penningmeester van de Stichting Sportevenementen houdt toezicht op de
inkomstenstroom en de kosten.

Artikel 3. INSCHRIJVING
1

2
3
4

5

De inschrijving start op 16 december 2017 sluit 31 mei 2018, tenzij de Organisatie besluit
deze data aan te passen. Voor bepaalde onderdelen is inschrijven op 16 juni 2018
mogelijk.
Er kunnen maximaal 3000 Deelnemers meedoen, bestaande uit individuele Deelnemers
en Teams, tenzij de Organisatie besluit om dit aantal aan te passen.
Er kunnen maximaal 600 Triatleten meedoen, tenzij de Organisatie besluit dit aantal aan
te passen.
Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van
hun ouder en/of verzorger. Inschrijving door een deelnemer jonger dan 18 jaar geschiedt
derhalve door ouder en/of verzorger.
De inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld uiterlijk betaald is op 31 mei
2018, tenzij de Organisatie besluit deze uiterlijke inschrijftermijn aan te passen. Voor dag
inschrijvingen volstaat betaling op 16 juni 2018.

Artikel 4. DEELNAME
1. Door inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deelname op eigen
risico. De triatleten verklaren ermee bekend te zijn dat het zwemonderdeel wordt
gehouden in niet als zwemwater aangemerkte zwemgelegenheid.
2. Elke individuele Deelnemer die zich individueel inschrijft, betaalt inschrijfgeld (incl.
btw) conform de geldende tarieven en kan optioneel aanvullende producten afnemen
en/of donatiegeld bijdragen voor het goede doel.
3. Een Deelnemer verklaart door inschrijving geen gezondheidsproblemen hebben.
4. Een Deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het Event
(zaterdag 16 juni 2018) bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt
dit de toelating tot de registratielocatie.
5. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het on-line
betalingssysteem. Is een betaling van een bedrijfsteam niet binnen 14 dagen na
ontvangst van de factuur voldaan, dan vervalt het deelnamerecht.
6. Annulering per e-mail bij info@demaasdijk-events.nl tot en met 31 maart 2018 leidt
tot volledige restitutie van inschrijfgeld en betaalde kosten voor producten onder
aftrek van 2,50 euro administratiekosten en inhouding van een eventueel
donatiebedrag. Annulering van 1 tot en met 30 april is de inhouding 2,50 euro plus
2,50 euro voor kosten startnummer. Na 1 mei is annuleren niet meer mogelijk. Wel
kan het startnummer worden overgedragen aan een andere deelnemer. Deze
ontvangt geen nieuw startnummer met eigen naam.
7. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of
commerciële doeleinden te worden ingezet.
Bijkomende voorwaarden voor deelname via Teams.
8. Een Team bestaat uit meerdere personen ouder dan 16 jaar, behoudens bij de
scholenestafette waar geen leeftijdsbeperking geldt. Dit kunnen collega’s zijn namens
een bedrijf, vrienden, een sportclub, klasgenoten, studenten etc.
a. Bij de duo/trio triathlon uit twee of drie deelnemers.
b. Bij de estafette marathon uit 4 OF 8 deelnemers.
c. Bij de scholenestafette uit een nader vast te stellen aantal deelnemers.
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9. Een bedrijfsteam betaalt het verschuldigde inschrijfgeld via de website of via een
factuur.
10. Is de betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst factuur juist voldaan, dan vervalt het
deelnamerecht.
11. Teams mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of
commerciële doeleinden te worden ingezet.
12. Indien een bedrijf met meer dan 3 Teams wil participeren, adviseren wij contact op
nemen met de Organisatie.
Artikel 4. WEDSTRIJDREGLEMENT
1. Op de (wedstrijd)onderdelen zijn de reglementen van de betreffende sport van
toepassing:
a. Wandelen: KWBN
b. Lopen: AU
c. Fietsen: KNWU
d. Triathlon: NTB
e. In-line skaten: KNSB
2. Voor de Maasdijk geldt verder dat in elke discipline / afstand uitgezonderd het
wandelen, prijzen voor de snelste drie mannen en vrouwen beschikbaar zijn,
ongeacht leeftijd. De snelste Ossenaar ontvangt een (extra) prijs.
3. Voor de duo/trio triathlon geldt de regel dat elke deelnemer 1 of 2 van de onderdelen
voor zijn/haar rekening neemt. Wisselen gebeurt middels het doorgeven van de
sporttag in de wisselzone.
4. Voor de estafette marathon zijn wisselzones aangewezen waar de deelnemers elkaar
op moeten volgen middels het doorgeven van het startnummer. Het is niet
toegestaan dat een deelnemer meerdere trajecten voor zijn/haar rekening neemt.
5. Voor de scholen estafette zijn wisselzones aangewezen waar de deelnemers elkaar
op moeten volgen middels het doorgeven van het startnummer. Het is wel toegestaan
dat een deelnemer meerdere trajecten voor zijn/haar rekening neemt. Elke
deelnemer dient de aanwijzingen van jury en/of organisatie terstond op te volgen.
Indien dit niet gebeurt heeft de jury of organisatie het recht de deelnemer te
diskwalificeren cq uit te sluiten van (verdere) deelname.
Artikel 5. KLEDING
1. Het dragen van de door de Organisatie verstrekte badmuts bij de triathlon is verplicht,
evenals het dragen van een chip voor tijdsregistratie, hetzij met een enkelband, het zij op
het startnummer. De door de Organisatie verstrekte badmuts dient tijdens de gehele
route, van start tot en met finish, geheel zichtbaar gedragen te worden.
2. Bij de triathlon en in-line skaten is het dragen van een helm verplicht.
3. De kleding (inclusief eventuele attributen) die door de Deelnemers gedragen worden,
dienen de veiligheid van de Deelnemer zelf, alsmede de overige Deelnemers, niet in
gevaar te brengen. De Organisatie zal hierop toezien en de Deelnemer is verplicht de
aanwijzingen van de Organisatie op te volgen. Tevens dienen de voorschriften van de
betreffende sportbond op dit vlak te worden opgevolgd.
Artikel 6. VOORBEHOUD WIJZIGINGEN
1
2

De Organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in
het programma van het Event De Maasdijk.
De Organisatie behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of
onvoorzienbare omstandigheden het Event te annuleren of uit te wijken naar een
alternatieve locatie of alternatieve starttijd / datum. Inschrijfgelden worden bij annulering
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retour gestort onder aftrek van gemaakte kosten door de Organisatie en kosten voor het
betalingsverkeer. Donatiegelden komen ten goede aan het goede doel.
3
Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID
1. Deelname aan het Evenement De Maasdijk is te allen tijde geheel op eigen risico.
2. De Organisatie alsook de sponsorende bedrijven zijn op geen enkele manier
aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van
directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die zou kunnen ontstaan of ontstaan is
vooraf, tijdens of na afloop van bezoek aan of deelname aan het Evenement De Maasdijk
op zaterdag 16 juni 2018 (of alternatieve datum zie Artikel 6) of op of tijdens de side
events op zaterdag 16 juni 2018 (of alternatieve datum zie Artikel 6).
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen
en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een
Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP). Daarnaast dient de Deelnemer te
beschikken over een adequate ziektekostenverzekering.
4. De Deelnemer moet verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie. Indien de
verzekeringsmaatschappij van de Deelnemer dit heeft uitgesloten dan dient de
Deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.
Artikel 8. PORTRETRECHT
1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor
openbaarmaking van tijdens of rond het Event gemaakte foto’s en beeldmateriaal en
dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor promotionele doeleinden van de
Organisatie, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.
Artikel 9. PERSOONSGEGEVENS
1. Alle deelnemers stemmen door inschrijving in met de verwerking van hun
persoonsgegevens, voor zover deze verwerking nodig is voor de organisatie van het
Event De Maasdijk. Alle persoonsgegevens worden door de Stichting De Maasdijk
conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld.
2. Inschrijvers hebben te allen tijde het recht op inzage in, en verwijdering van hun
persoonlijke gegevens door contact op te nemen met de Organisatie.
Artikel 10. VEILIGHEID
1. De Deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de Organisatie opvolgen.
Artikel 11. OVERIGE
1. In geval van onduidelijkheid in en/of onvolledigheid van deze voorwaarden, besluit het de
Organisatie wat de handelwijze moet zijn.
VRAGEN?
Heeft u nog vragen? Mail dan naar info@demaasdijk-events.nl
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