Algemene voorwaarden TEAM KWF
Voorwaarden en richtlijnen acties ten bate van KWF Kankerbestrijding.
TEAM KWF hoort bij de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse
Kankerbestrijding, verder KWF te noemen.
Waar gesproken wordt van loper(s), Deelnemer(s), vrijwilligers, Deelnemers e.d. geldt (m/v).
Deelnemer: persoon die na inschrijving in TEAM KWF deelneemt aan een sportevenement.
1.

Deelnemer aan TEAM KWF onderschrijft onze missie: minder kanker, meer kans
op genezing en een betere kwaliteit van leven. Deelnemer houdt bij deelname
rekening met de doelstellingen van KWF en met onze uitgangspunten van een
gezonde leefstijl. Deelname staat open vanaf 18 jaar.

2. KWF wil vanwege haar anti-rookbeleid en de duidelijke relatie die er is tussen
roken en kanker nooit in verband worden gebracht met de tabaksindustrie.
Deelnemer betrekt binnen het kader van deze activiteiten dan ook geen
organisaties opererend in de tabaksindustrie. De hardloopwedstrijd waar de
Deelnemer aan meedoet is een Rookvrij evenement
3.

Deelnemer kan gebruik maken van de communicatiemiddelen die door KWF ter
beschikking worden gesteld. Alle publicaties waarin wij worden genoemd of waar
KWF- actievignet wordt gebruikt, legt de Deelnemer ter goedkeuring aan KWF voor.

4. Voor deelname aan TEAM KWF vraagt KWF aan elke Deelnemer 500 Euro’s in te
zamelen waarna Deelnemer zijn startbewijs verkrijgt. KWF betaalt de kosten van het
startbewijs van Deelnemer bij deelneming aan TEAM KWF voor het sportevenement.
5. KWF Kankerbestrijding is de begunstigde van het bedrag dat Deelnemer ophaalt.
6. Deelnemer betaalt voorts 15 Euro voor het inschrijven. Voor de Mud Master zijn de
inschrijfkosten 27,50 Euro
7.

De uiterste termijn en deadline voor de inzameling van € 500 is 2 weken voor het
sportevenement.

8. Indien Deelnemer er niet in slaagt om € 500 op te halen voor KWF Kankerbestrijding,
dan vervalt de inschrijving van Deelnemer bij TEAM KWF. Het reeds ingezamelde
geld kan niet worden teruggevorderd.
9. Ook in het geval dat de Deelnemer zich terugtrekt en uitschrijft uit TEAM KWF zullen
de reeds ingezamelde gelden en de betaalde inschrijfkosten niet terug gevorderd
kunnen worden.
10. Onderdeel van TEAM KWF is een trainings- en coaching programma. Communicatie
hierover verloopt via e-mail. Voor dit doeleinde is het van belang dat de Deelnemer
een e-mailadres aan KWF verstrekt. De Deelnemer kan te allen tijde de toestemming
intrekken via teamkwf@kwf.nl Na de uitschrijving van het e-mailadres krijgt
Deelnemer geen communicatie meer van TEAM KWF.
11. De Deelnemer geeft KWF hierbij toestemming om gebruik te mogen maken van zijn
portret. Deelnemer kan te allen tijde zijn toestemming intrekken door aan KWF
kenbaar te maken via teamkwf@kwf.nl. Het gebruik van het portret van de
Deelnemer door KWF is beperkt tot het gebruik in verband met de promotie,
publiciteit of uitleg over TEAM KWF (eventueel via derden partijen). KWF verkrijgt
tevens het recht om zijn portret voor publicatie te gebruiken in het kader van de
activiteiten van TEAM KWF online en offline tot drie jaar nadat de deelname van
Deelnemer aan TEAM KWF beëindigd is.

12. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door KWF in een
bestand opgenomen. Door deel te nemen aan TEAM KWF verleent Deelnemer hierbij
toestemming aan KWF tot het gebruik van zijn persoonsgegevens en behoeve van
het verzenden van voor Deelnemer gerelateerde informatie. Deelnemer kan te allen
tijde schriftelijk via teamkwf@kwf.nl KWF zal met grote zorgvuldigheid de
persoonsgegevens van Deelnemer verwerken conform ons privacy statement. Dit
kan worden geraadpleegd op onze website www.kwf.nl
13. Deelname aan TEAM KWF geschiedt voor eigen risico. KWF is niet aansprakelijk voor
enige schade die Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan TEAM KWF,
tenzij deze schade het directe gevolg is van een aan KWF toe te rekenen opzet of
grove schuld. Indien desondanks aansprakelijkheid van KWF voor de schade van
Deelnemer wordt aangenomen, blijft de verplichting van KWF tot vergoeding van de
betreffende schade beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van KWF ter
zake uitkeert.
14. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of
een nabestaande mocht lijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan
TEAM KWF evenement.
15. Deelnemer verklaart bekend te zijn met het gegeven dat deelname aan TEAM KWF
een goede gezondheid vereist en Deelnemer verklaart dat hij aan deze eis voldoet en
dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de deelname.
Deelnemer vrijwaart KWF voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een
aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten gedurende de deelname aan
TEAM KWF.

De algemene voorwaarden voor de verschillende evenementen kunt u hier vinden:
Damloop
http://www.damloop.nl/algemene-voorwaarden-goede-doelen/
Marathon Eindhoven
http://www.marathoneindhoven.nl/info/faqs/algemene-voorwaarden/
Mud Masters
https://mudmasters.nl/algemene-voorwaarden/

