
Verklaring deelname op eigen risico Wieringer Obstacle Run 

Evenement: Wieringer Obstacle Run 
Organisator: Stichting Dorpsfeest Westerland 
Datum:  De zaterdag tijdens het jaarlijkse Dorpsfeest Westerland  
Lokatie: Feestterrein Dorpsfeest Westerland, hoek Westerlanderweg/Noorderkerkweg,  
  Westerland 

Artikel 1; definities 
1. Evenement:   de Stichting Dorpsfeest Westerland met een Wieringer Obstacle Run. 
2. Deelnemer:   de persoon die zich op de door de organisator toegelaten wijze heeft   
   ingeschreven voor deelname aan het evenement. 
3. Overeenkomst:  de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan de   
   Wieringer Obstacle Run.  
4. Organisator:  de Stichting Dorpsfeest Westerland. 

Artikel 2; deelname 
1. Deelname aan de Wieringer Obstacle Run is uitsluitend mogelijk wanneer de deelnemer 13 jaar of ouder 

is, bij inschrijving zijn/haar naam en leeftijd kenbaar heeft gemaakt aan de organisator en zich akkoord 
verklaart met deze ‘Verklaring deelname op eigen risico’. 

2. Bij deelnemers jonger dan 18 jaar dient ondertekening van de ‘Verklaring deelname op eigen risico’ te 
geschieden door de wettelijke vertegenwoordiger.   

3. Deelname aan de Wieringer Obstacle Run geschiedt door de deelnemer persoonlijk. 
4. Bij onvoldoende deelname behoudt de Stichting Dorpsfeest Westerland zich het recht voor de Wieringer 

Obstacle Run te annuleren.  
5. Deelnemers zijn verplicht te allen tijde de instructies van vrijwilligers en medewerkers van de Stichting 

Dorpsfeest Westerland/Wieringer Obstacle Run op te volgen. Bij herhaaldelijk niet opvolgen van 
instructies heeft de organisator het recht de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname.  

6. De deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de organisator 
zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator. 

7. In alle gevallen zijn tevens de huisreglementen van de organisator van toepassing, zoals vermeld op de 
website www.dorpsfeestwesterland.nl 

Artikel 3; aansprakelijkheid 
1. Deelname geschiedt op eigen risico. Deelnemer verklaart in het bezit te zijn van zwemdiploma’s (ten 

minste Diploma A) en is derhalve zwemvaardig. 
2. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht 

lijden als gevolg van deelname.  
3. De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van deelnemers. 
4. De deelnemer dient afdoende wettelijk aansprakelijk verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/

zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door 
deelname aan de Wieringer Obstacle Run.  

5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de 
deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Wieringer Obstacle Run. De 
deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid voor 
bedoelde schade. 

Artikel 4; copyright 
1. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of 

rond de Wieringer Obstacle Run gemaakte foto’s en beeldmateriaal, waarop de deelnemer duidelijk 
zichtbaar is.   

2. De organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal dat via een door de Stichting Dorpsfeest 
Westerland ingezette (professionele) fotograaf is gemaakt tijdens de Wieringer Obstacle Run te 
publiceren in welk medium dan ook. Het beeldmateriaal is onder meer bedoeld voor de website 
(www.dorpsfeestwesterland.nl), Facebookpagina Dorpsfeest Westerland en PR-doeleinden zoals 
publicatie in gedrukte media.  

Door ‘akkoord’ aan te klikken op ons online inschrijfformulier verklaart de deelnemer kennis te 
hebben genomen van de in deze verklaring genoemde voorwaarden en gaat de deelnemer akkoord 
met deze voorwaarden.


