
Algemene voorwaarden Triathlon Terheijden 

Definities: 

Organisator: stemenwb; 

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; 

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft 

ingeschreven en aan wie de Organisator een startbewijs heeft toegewezen voor deelname aan het 

Evenement; 

Evenement: het door Organisator georganiseerde sportevenement Triathlon Terheijden;  

Inschrijfgeld: de door Deelnemer aan Organisator te betalen vergoeding voor deelname aan het 

Evenement. 

Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement; 

 

Identiteit van Organisator: 

e-mail: info@stemenwb.nl 

Website : https://stemenwb.nl/tri_terheijden/index.php  

KvK-nummer : 41098125 

 

Deelname: 

Deelnemer dient in het jaar waarin het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator 

voor dat Evenement vastgestelde leeftijd is 18 jaar voor de halve triathlon en trio-triathlon, de 

minimumleeftijd en voor kwart triathlon en trio-triathlon is 16 jaar en tenminste 14 jaar voor de achtste 

triathlon.  

De leeftijd van een atleet wordt bepaald door de leeftijd op 31 december van het jaar waarin het 

Evenement plaatsvindt. 

 

De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien: 

1.Deelnemer akkoord is gegaan met de Voorwaarden; 

2.Deelnemer het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld; 

3.Deelnemer een startbewijs is toegewezen door de Organisator 

4.het Inschrijfgeld na toewijzing van een startbewijs binnen de daarvoor gestelde periode volledig is 

voldaan. 

Deelnemer staat in voor de juistheid van de door Deelnemer aan Organisator verstrekte gegevens. 

Deelnemer dient alle instructies en voorschriften van Organisator met betrekking tot de deelname aan 

het Evenement op te volgen. Deelnemer houdt zich daarnaast aan alle relevante wettelijke en ter 

plaatse geldende regelgeving. 

Calamiteiten: 

Organisator kan op grond van overmacht besluiten het Evenement af te gelasten. Onder overmacht 

wordt verstaan elke uitzonderlijke omstandigheid die naar redelijkheid en billijkheid en naar het 
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oordeel van Organisator buiten de macht van Organisator ligt, zoals extreme weersomstandigheden 

(hitte, regenval, storm, onweer, etc.), een tekortkoming van leveranciers van Organisator in de 

nakoming van de met Organisator gesloten overeenkomsten, storingen in de levering van energie, 

internet, data en materialen, het tenietgaan van voor het Evenement noodzakelijke zaken, 

maatregelen van overheidswege die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

verhinderen, onlusten en vandalisme. 

 

Zwemmen: 

Deelnemers mogen elke zwemslag gebruiken om zich door het water voort te bewegen. Ze mogen ook 

watertrappen of drijven, hulpmiddelen zijn verboden! 

In geval van nood dient een deelnemer op zijn/haar rug te liggen en om hulp te roepen.  

Wetsuit gebruik: 
Onder 16 ° En lager is een wetsuit verplicht + zwemcap voor alle afstanden en leeftijden! 

t/m 1500m:  boven 22 ° verboden voor wetsuit gebruik! 

vanaf 1501m en langer, boven 24,6°  verboden voor wetsuit gebruik! 

Uitzondering: 

Age group, voor alle afstanden (vanaf 60 jaar tot de oudste categorie) boven 24,6° wetsuit verboden! 

Voor aanvang van de wedstrijd, wordt de temperatuur gemeten en wetsuit gebruik bepaald en 

bekend gemaakt. 

 

Fietsen: 
Bij de overgang van zwemmen naar fietsen moet de deelnemer nummer op de rug dragen en de 

helm vast maken voor hij/zij de fiets pakt.  

Bij terugkomst, fiets stallen, dan pas helm af. 
Stayeren door de deelnemers  is niet toegestaan en geldt voor alle afstanden. 

Strafbox: 

Tijdstraffen in de penaltybox voor stayeren (blauwe kaart) zijn: 

*1 minuut bij de achtste afstand; 

De stayerzone bij Achtste afstand meet 10 meter 

*2 minuten bij de kwart afstand; De stayerzone bij Kwart afstand meet 10 meter 

*5 minuten bij de midden afstand; De stayerzone bij Midden afstand meet 12 meter 

De straf voor blokkeren (gele kaart) is: • Stop & Go in de penaltybox. 

De deelnemer moet zelf stoppen bij de penaltybox en zijn kaart mededelen aan de jury. 

Pas na een GO van de jury kan de deelnemer zijn wedstrijd vervolgen! 

 

Lopen: 

Tijdens het lopen moet de deelnemer het startnummer op de borst dragen, en mag niet gevouwen 

worden. 

De deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de vrijwilligers op kritieke punten op te volgen. 

 

 



Chip inleveren: 

Chip en startnummer moeten worden ingeleverd na het ophalen van de fiets, bij het verlaten van de 

fietsenstalling. 

De deelnemer is verantwoordelijk voor het inleveren van de chip, bij niet inleveren of verlies moet er 

een bedrag van 30 € worden berekend. 

 

Annuleringsregeling: 

Annuleren, kan door een email te sturen naar: info@stemenwb.nl 

Annuleren van de  inschrijving door deelnemer voor de incasso: geen kosten verschuldigd. 

Annuleren van de inschrijving door deelnemer na incasso tot 5 dagen voor de wedstrijd: wordt het 

inschrijfgeld min  5 € teruggestort. 

Annuleren na 5 dagen voor de wedstrijd: volgt geen restitutie meer. 

 

 
 

Aansprakelijkheid: 

Deelname geschiedt voor eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook 

genaamd, die Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, ook niet voor schade ten gevolge 

van letsel of overlijden. Tevens is Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van 

eigendommen. Het voorgaande lijdt uitzondering indien genoemde schade het directe gevolg is van 

aan Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. 

Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die Deelnemer of een nabestaande 

van Deelnemer mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname 

aan het Evenement. 

Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid en 

conditie in zowel psychische als fysieke zin vereist. Deelnemer verklaart dat Deelnemer aan deze eis 

voldoet en dat Deelnemer zich door training of anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. 

Organisator is niet aansprakelijk voor schade die samenhangt met het feit dat Deelnemer niet aan 

genoemde eisen voldoet. 

Deelnemer vrijwaart Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg 

van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Deelnemer 

dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 

Deelnemer vrijwaart Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door 

toedoen van Deelnemer gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe 

gevolg is van aan Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. 

 

 Persoonsgegevens en Privacy: 

De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Organisator opgenomen in een 

bestand. Door deelname aan een Evenement verleent Deelnemer toestemming aan Organisator voor 

het gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan Deelnemer. Deelnemer 

verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan Organisator voor openbaarmaking 

van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via 



internet. In de privacyverklaring van Organisator wordt vermeld op welke wijze persoonsgegevens van 

Deelnemer worden verwerkt. 

 

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. 

 
Wijzigen voorwaarden: 
 
Organisator is gerechtigd om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  
In dat geval zal organisator deelnemer tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen.  
Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal 14 dagen zitten. 
 


