
Algemene voorwaarden 

Defini1es 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “De 50/50 Challenge”: het door 
S;ch;ng Gééf om het Leven te organiseren evenement, met als doel het inzamelen van 
gelden t.b.v. van de s;ch;ng. 

- Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich –al dan niet via een derde zoals 
bijvoorbeeld de ouders, familie, vrienden, collega’s en/of kennissen- voor de 50/50 
Challenge heeL ingeschreven. 

- Organisa;e: de rechtspersoon (in deze de S;ch;ng Gééf om het Leven), die de 50/50 
Challenge heeL uitgeschreven en georganiseerd en waarmee de Deelnemer een 
Overeenkomst is aangegaan. 

- Overeenkomst: De Overeenkomst tot deelname van de Deelnemer aan het 
evenement. 

Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst. 

Bepalingen 
De S;ch;ng Gééf om het Leven stelt het reglement van de 50/50 Challenge vast. 
De Deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement. 
De s;ch;ng is ingeschreven in het S;ch;ngsregister van de Kamer van Koophandel voor 
ZO-Brabant (KVK-nummer: 85541214). 
Waar verder in dit stuk Deelnemer/Hij staat wordt hiermee ook Deelneemster/Zij bedoeld. 

Deelname wedstrijd 
1. De Deelnemer mag uitsluitend aan de 50/50 Challenge deelnemen indien de 

Deelnemer de leeLijd van minimaal 6 jaar heeL bereikt op het moment dat het 
evenement zal plaatsvinden. Is de Deelnemer tussen de 6 en 16 jaar dan moet deze 
door een volwassene vergezeld worden. Er is géén maximumleeLijd voor deelname. 
In elk geval zal de ouder of we]elijk vertegenwoordiger schriLelijk voorafgaand aan 
het evenement de “Verklaring ouders voor minderjarigen” (hierna Verklaring) dienen 
te ondertekenen waarin met de inschrijving én deelname akkoord wordt gegaan. 
Indien deze Verklaring ontbreekt voor aanvang van het evenement wordt deelname 
resoluut geweigerd.  

2. De Deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe 
strekkende inschrijfformulier én Verklaring volledig en naar waarheid heeL ingevuld 
én indien het inschrijfgeld volledig is voldaan. Uitsluitend de administra;e van de 
Organisa;e strekt tot bewijs. 

3. De inschrijving sluit zondag 11 september 2022 om 23:59 uur 
4. Inschrijfgelden en/of administra;ekosten, reis- en verblijfskosten, alsmede 

sponsorgelden, onder welke benaming dan ook, worden in geen enkel geval 
geres;tueerd. 



Overdracht derden 
Het is de Deelnemer toegestaan zijn/haar rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan 
een derde. Indien de Deelnemer daartoe besluit is de oorspronkelijke Deelnemer zelf 
verantwoordelijk deze derde volledig op de hoogte te brengen van deze algemene 
voorwaarden en andere bijzondere voorwaarden c.q. aspecten. De derde kan en mag niet 
van de Organisa;e verwachten dat zij hiertoe over gaat en heeL in dat geval uitdrukkelijk zelf 
een plicht tot verkrijging van de noodzakelijke informa;e. In elk geval accepteert deze derde 
door deelname aan het evenement deze voorwaarden en bepalingen. Tevens zal deze derde 
niet tot het evenement worden toegelaten als hij/zij niet de hiervoor genoemde Verklaring 
ondertekent.  

Afgelas1ng 
De Organisa;e kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement 
geen doorgang te laten vinden of af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden 
of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de Organisa;e kan worden 
verwacht. Een besluit hiertoe doet geen recht op vergoeding van het inschrijfgeld, noch op 
vergoeding van (im)materiële schade. 

Aansprakelijkheid 
1. Deelname geschiedt op eigen risico. 
2. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of 

een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, 
veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.   

3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede 
gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis 
voldoet en dat hij zich door training voldoende zal hebben voorbereid op het 
evenement.  

4. De Deelnemer vrijwaart de Organisa;e voor schade die derden mochten lijden als 
gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking 
tot het evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico 
van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.   

5. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen 
van anderen.  

6. De Organisa;e aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of 
andere eigendommen van de Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die zijn 
achtergelaten in de door de Organisa;e ter beschikking gestelde kleed- en/of 
opbergruimtes. 

Portretrecht en Media 
De Deelnemer verleent bij inschrijving toestemming aan de Organisa;e voor 
openbaarmaking van, ;jdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en 
dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Dit alleen ter promo;e. 
Met de inschrijving c.q. deelname gaat de Deelnemer akkoord met het eventuele gebruik 
door de Organisa;e van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op film/foto, media-



ui;ngen zoals krant en website en dergelijke, voor promo;onele of voorlichtende doeleinden 
van het evenement, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd. 
  
Persoonsgegevens 

1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisa;e 
opgenomen in een bestand en worden niet aan derden verstrekt.  

2. De gegevens worden veilig bewaard voor administra;eve redenen en worden alleen 
gebruikt voor het evenement.   

3. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de 
Organisa;e tot openbaarmaking van zijn naam. Bijvoorbeeld door middel van 
publica;e via internet en/of in dag-/weekbladen.   

  
Veiligheid 
De WegenVerkeersWet (WVW) en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het Reglement 
Verkeersregelaars en Verkeerstekens (RVV1990), blijven ook ;jdens het evenement op het 
gehele parcours van kracht. 
De Organisa;e spant zich in om een zo hoog mogelijke veiligheid te waarborgen, o.a. door 
het inze]en van vrijwilligers op risicovolle kruispunten en/of situa;es. 
Tijdens het evenement zijn er voldoende EHBO’ers en AED’s aanwezig om zo nodig hulp te 
verlenen. 

Sponsoren 
De 50/50 Challenge wordt mede gefinancierd door sponsoren. Er worden geen persoonlijke 
gegevens van u doorgegeven aan een van deze bedrijven. 
De Organisa;e behoudt zich het recht voor reclame te maken voor sponsoren op de website 
of hun aanbiedingen aan te prijzen in een eventuele nieuwsbrief. 
  
Website/nieuwsbrief 
De Organisa;e houdt de informa;e op de website zo accuraat mogelijk, mochten er zaken in 
uw ogen niet kloppen, meld dit dan aan ons a.u.b. 
Berichten die bezoekers achterlaten als reac;e op een nieuwsbericht, die andere mensen 
schaden op wat voor manier dan ook, worden zonder voorafgaande reden verwijderd. 
Bezoekers waarvan berichten meerdere malen worden verwijderd, kunnen zonder 
voorafgaande reden geblokkeerd worden voor bepaalde of onbepaalde ;jd. 
De eventuele nieuwsbrief is een gra;s dienst van de Organisa;e. Hiermee ontvangt u 
informa;e over het evenement, de website en de sponsoren. U kunt zich te allen ;jde 
afmelden voor deze nieuwsbrief. 
  
Media 
Het gebruik van teksten, ajeeldingen, beeldmerken van de 50/50 Challenge is toegestaan, 
mits dat niet wordt gedaan vanuit commercieel oogpunt of om schade aan te richten voor 
het evenement. Bij twijfel hierover kunt u contact opnemen via info@geefomhetleven.nl. 
Het gebruik van teksten, ajeeldingen, beeldmerken van de sponsoren en/of goede doelen is 
niet toegestaan zonder de toestemming van de respec;evelijke eigenaren.


