Algemene Voorwaarden
Kerstwandeling Onderweg naar Kerst op 15 december 2018 te Bodegraven

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: de kerstwandeling Onderweg naar Kerst op 15 december 2018 te Bodegraven.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft aangemeld voor
deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (de Protestantse Kerk Nederland in Bodegraven) waarmee de Deelnemer door
deelname aan de wandeling een Overeenkomst is aangegaan.
e. Wettelijk vertegenwoordiger: een natuurlijk persoon, die op grond van wettelijke bepalingen is aangewezen om
op te treden in plaats van iemand die handelingsonbekwaam is.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. Door deelname verklaart de
Deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.
Artikel 2: Deelname
2.1. De Organisator kan op grond van overmacht op een laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te
laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld.
2.2. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten
gevolge van overmacht afgelast moet worden.
2.3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid
van de voor het Evenement noodzakelijke producten of diensten.
2.4. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de
wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.5. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
2.6. Deelnemers met kinderen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor toezicht op en het gedrag van hun
kinderen.
Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk en de Deelnemer vrijwaart de
Organisator voor deze aansprakelijkheid, voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden
als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen
opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle
mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor
schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van
die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade
uitkeert.
3.3. 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.
3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als
gevolg van een aan een 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.
Artikel 4: Portretrecht
Deelnemer 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: Geschillenregeling
5.1. Als er onverhoopt een geschil ontstaat tussen de Deelnemer/ Wettelijk Vertegenwoordiger van Deelnemer en
de Organisator, treedt het bestuur van Protestantse Kerk Nederland afdeling Bodegraven met de Wettelijke
vertegenwoordiger van de Deelnemer in overleg. Mocht hieruit geen oplossing voortvloeien dan neemt het
bestuur een bindende beslissing. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen
verklaart dat dit het geval is.

Artikel 6: Opvolgen van instructies
Alle instructies van de Organisator, vrijwilligers, EHBO-leden en andere in opdracht van de Organisator werkende
personen dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Artikel 7: Overig
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Organisator.
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