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ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Evenement: het door Veiligheidsregio Flevoland Firefighter Stair Climb in enig jaar  
te organiseren sportevenement: Firefighter Stair Climb

2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten  
wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

3. Bezoeker: de natuurlijke persoon die op een door de Organisator toegelaten  
wijze een Evenement bezoekt, niet zijnde een Deelnemer.

4. Overeenkomst: de Overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

5. Organisator: de rechtspersoon (in deze Veiligheidsregio Flevoland) waarmee  
de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. De toepasselijkheid  
 van eventuele algemene voorwaarden (onder welke benaming dan ook) van Deelnemer, 
 Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2A: INSCHRIJVING
2A.1.  Voor deelname aan het evenement is verplicht dat een deelnemer:

• Het door de organisatie beschikbaar gestelde en daartoe strekkende inschrijfformulier  
volledig en naar waarheid heeft ingevuld. 

• Het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan volgens de betalingsmogelijkheden  
die door de Organisator worden aangeboden.  

• De Deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2B: DEELNAME 
2B.1.  Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de 
 Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd bereikt te hebben: 

• Jeugdbrandweer: minimum leeftijd 12 jaar ( zonder adembescherming). 
• Voor overige deelnemers: 18 jaar (met of zonder adembescherming).

2B.2  Deelnemer is zich er van bewust dat hij gaat deelnemen aan een (sport)evenement dat een 
 bovengemiddelde, explosieve krachtinspanning vraagt van diens lichaam. Deelnemer 
 garandeert dat deze voldoende fit is en dat deze zowel lichamelijk als mentaal in staat is om deel te  
 nemen aan het Evenement, gelet op het karakter van het evenement. Deelnemer garandeert tevens  
 dat deze geen (medische) aandoeningen heeft of heeft gehad die op enigerlei wijze een risico zouden  
 kunnen vormen door deelname aan het evenement, gelet op het karakter van het evenement. 

2B.3  Deelnemer is verplicht elke (medische) aandoening die een risico kan vormen voor de gezondheid 
 van de deelnemer bij het meedoen aan het evenement te melden aan de organisatie. De organisatie is  
 bevoegd om van deelnemers met een (medische) aandoening vooraf een verklaring van een   
 arts of specialist te verlangen waaruit blijkt dat deelname aan het evenement mogelijk is zonder risico  
 voor de deelnemer. De organisatie is te allen tijde bevoegd (verdere) deelname aan het evenement te  
 weigeren indien zij van oordeel is dat dit niet verantwoord is vanwege de gezondheidsrisico’s voor
 deelnemer. 

2B.4  Het is deelnemer niet toegestaan voorafgaand aan, tijdens of direct na deelname aan het evenement  
 alcohol en/of drugs en/of prestatie bevorderende middelen te gebruiken.

2B.5  Deelnemers zorgen zelf voor hun uitrusting en zijn zelf voor verantwoordelijk dat de uitrusting 
 deugdelijk, schoon en geschikt is voor het meedoen aan het evenement.



2B.6 Indien deelnemer deel wenst te nemen aan het Evenement met gebruikmaking van (aangesloten)   
 ademlucht, danwel met een ademluchttoestel en toebehoren omgehangen maar niet aangesloten, 
 garandeert deelnemer dat hij hiervoor de juiste opleiding en training heeft gehad en (medisch) geschikt  
 bevonden is om hier gebruik van te maken, danwel dit te mogen dragen. 

2B.7  Deelnemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt mogen niet deelnemen aan het
 Evenement met gebruikmaking van (aangesloten) ademlucht, dan wel met een ademluchttoestel en  
 toebehoren omgehangen maar niet aangesloten.

2B.8  Deelnemers en bezoekers zijn verplicht om aanwijzingen van de organisatie op te volgen. 

2B.9.  Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk wanneer de Deelnemer zijn/haar deelname annuleert.

2B.10.  De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden 
 (zoals bijvoorbeeld overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen, te wijzigen   
 (zoals onder meer maar niet uitsluitend het wijzigen of inkorten van het parcours en/of de starttijden)  
 of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie.

2B.11.  De Organisator van het Evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.

2B.12  Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten, stil te leggen, te wijzigen of  
 te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat voor Organisator geen aansprakelijkheid  
 voor vergoeding van de door de Deelnemer en/of Bezoeker gemaakte kosten in relatie tot het 
 Evenement, van welke aard ook.

ARTIKEL 2C: WEDSTRIJDELEMENT
2C.1 Indien de deelnemer zich heeft ingeschreven voor het onderdeel met een wedstrijdelement gaat   
 deelnemer er mee akkoord dat uitsluitend de eindtijd die het tijdregistratiesysteem van de organisatie  
 aangeeft gebruikt wordt voor het eindresultaat van de deelnemer.

2C.2.  De deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat hij de registratiechip op juiste wijze aanbrengt op de  
 aangewezen plek.

2C.3.  De organisatie is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren van het tijdregistratiesysteem.

2C.4.  De deelnemers hebben zich ten alle tijden te houden aan de voorgeschreven regels van 
 het wedstrijdreglement. 

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1.  Deelname geschiedt op en voor eigen risico. De Deelnemer dient zich aan de aanwijzingen van de   
 organisatie te houden. Schade, in welke vorm dan ook, die een rechtstreeks gevolg is van het niet   
 opvolgen van deze aanwijzingen, blijft voor rekening van de schadelijdende partij. Indien een derde  
 schade  lijdt, in welke vorm dan ook, als gevolg van het niet opvolgen van aanwijzingen door een 
 Deelnemer, dan komt deze schade voor rekening van deze Deelnemer.

3.2.  Aansprakelijkheid aan de zijde van de organisatie met betrekking tot geleden schade kan 
 slechts bestaan indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van leden van de organisatie,  
 of personen die namens de organisatie optreden, of door haar zijn ingeschakeld.

3.3.  Claims jegens de organisatie dienen onverwijld ter kennis van de organisatie te worden gesteld. 
 De organisatie onthoudt zich van een oordeel, maar stuurt de claims door aan haar assuradeur. De   
 assuradeur beoordeelt met uitsluiting van ieder ander de claim en stelt vast of er sprake is van   
 aansprakelijkheid en indien zo, in welke mate. De assuradeur is bevoegd om rechtstreeks in contact te  
 treden met de claimant.

3.4.  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.



3.5. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid.

3.6  De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen
 
ARTIKEL 4: GEBRUIK BEELD- EN GELUIDSMATERIAAL/ PORTRET- EN IMAGE
Deelnemer en/of bezoeker verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor 
openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop 
de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS
5.1 De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een  
 bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator  
 tot noodzakelijk gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de 
 Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het ver 
 zenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst  
 toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, 
 bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

5.2  Betrokkenen hebben het recht om een verzoek tot informatie, rectificatie of verwijdering van persoons 
 gegevens in te dienen. Het verzoek kan worden gericht aan de organisator, uiterlijk tot 14 dagen na  
 aanvang evenement. In ieder geval dient de betrokkene zijn of haar identiteit aan te tonen op een nad 
 er door de organisator te bepalen wijze. Een verzoek wordt binnen dertig (30) dagen in behandeling  
 genomen en de betrokkene wordt geïnformeerd nadat het verzoek is afgehandeld.

ARTIKEL 6: HUISHOUDELIJKE REGLEMENT/HUISREGELS
De Deelnemer/Bezoeker dient zich als een redelijk handelend Deelnemer/Bezoeker te gedragen. Deelnemer en/
of bezoeker zijn verplicht zich te houden aan het huishoudelijk reglement van de organisatie en de huisregels 
van het gebouw en/ of terrein waarin de organisatie het evenement organiseert.  

ARTIKEL 7: COVID-19
7.1  COVID-19 is een uiterst besmettelijk virus dat kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent  
 risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. 
 Aanwezigheid op het evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de deelnemer, en houdt  
 aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19 of andere besmettelijke  
 ziekte, waaronder wordt verstaan elke ziekte veroorzaakt door een infectieuze en/of giftige stof die op 
 treedt door directe of indirecte overdracht van deze stof door een besmet persoon of ander levend   
 organisme of door een zaak. De organisator is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van 
 besmetting door COVID-19 of andere ziekte naar aanleiding van deelname aan of aanwezigheid op het  
 evenement. 

7.2.  Ingeval de organisator het evenement niet kan laten doorgaan als gevolg van epidemie of pandemie  
 (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken hiervan) en/of dringende overheidsmaatregelen
 (“overmacht”), zal de inschrijving automatisch overgedragen worden naar de nieuwe datum of naar de  
 volgende editie van het evenement.

ARTIKEL 8: GESCHILLENREGELING 
8.1.  Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer en/of bezoeker worden met uitsluiting van de 
 burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage  
 Instituut.

8.2.  Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, iedere Overeenkomst, alsmede ten   
 aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, en deelname en/of bezoek aan een 
 Evenement, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de kantonrechter van de 
 rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie Lelystad.



ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT 
9.1  Op deze algemene voorwaarden, iedere Overeenkomst, alsmede deelname en/of bezoek aan het 
 Evenement en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van  
 toepassing.

9.2  Indien één of enkele artikelen 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.


