
Algemene Voorwaarden 4 Mijl van Assen 

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Evenement: het door de organisator (Vereniging 4 Mijl van Assen) in enig jaar te organiseren 

sportevenement, zijnde de ‘4 Mijl van Assen’ of een ander evenement. 

2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft 

ingeschreven voor deelname aan het evenement. 

3. Familie-/Rivalsteam: een groep deelnemers aan het evenement, die lopen onder aanvullende 

vermelding en op kosten van één inschrijvende deelnemer.  

4. Bedrijf: niet-natuurlijke persoon met een registratie in het nationale handelsregister. 

5. Bedrijfsteam: een groep deelnemers aan het evenement, die lopen onder aanvullende vermelding 

van naam en op kosten van een bedrijf. 

6. Overeenkomst: set aan afspraken strekkend tot deelname van de deelnemer (individueel of in 

teamverband) aan het evenement. 

7. Organisator: de rechtspersoon (in deze Vereniging 4 Mijl van Assen) waarmee de overeenkomst 

door een deelnemer/bedrijf is aangegaan. 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst. 

ARTIKEL 2: DEELNAME 

2.1. De deelnemer (in zowel teamverband als individueel) dient op de dag waarop 

het evenement plaatsvindt bij deelname aan de 4 mijl de minimumleeftijd van 6 jaar te hebben bereikt. 

Deelnemers tot de leeftijd van 12 jaar wordt nadrukkelijk geadviseerd om onder begeleiding deel te 

nemen. Aan individuele deelname aan de 4 mijl is geen maximumleeftijd verbonden. Aan de kidsruns over 

500m, 1.000m en 1.500 is deelname door basisschoolleerlingen mogelijk zonder begeleiding.  

2.2. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien het daartoe strekkende (elektronische) 

inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met 

deze algemene voorwaarden.  

2.3. De organisator van het evenement is te allen tijde gerechtigd de starttijden van de onderdelen waarop 

de deelnemers zich inschrijven te wijzigen. 

2.4. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk. Indien verhinderd kan een deelnemer zich kosteloos 

laten vervangen. Hierover dient uiterlijk één week voor het evenement contact opgenomen te worden met 

de organisator van het evenement.  

2.5. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) 

besluiten het evenement af te gelasten.  

2.6. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen recht op 

voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.  

2.7 Het door organisator afgelasten van het evenement heeft geen herplanning van een vervangend 

evenement tot gevolg. De eerstvolgende editie vindt dan regulier plaats na (circa) één kalenderjaar. 

  



ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID 

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook 

genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet 

aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. 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/zij of een 

nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn/haar overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn /haar 

deelname aan het evenement.  

3.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel 

psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door 

training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.  

3.5. 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.  

3.6. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden 

door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn/haar deelname aan het evenement, tenzij deze schade 

het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. 

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT 

4.1. 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. 

Deelnemer zal hiervoor geen vergoeding claimen. 

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS 

5.1. De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator vastgelegd, 

conform de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening 

regelt dat er vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Door 

deelname aan een evenement verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de 

persoonsgegevens ten bate van: 

i. Registratie van de deelname, 
ii. Afhandeling van de eventuele betaling, 

iii. Communicatie met deelnemer en/of bedrijf over de deelname,  
iv. Promotie van het evenement, 
v. Werving van adverteerders op de tijdens het evenement aanwezige video-walls,   

vi. Tijdregistratie en  
vii. Uitslagenverwerking en -publicatie. 

  



 

5.2 In dit kader maakt organisator gebruik van de diensten van: 

i. Iwan.nl B.V., de maker en exploitant van de sites Inschrijven.nl en Uitslagen.nl en 
ii. Euro Led B.V., voor het telefonisch laten benaderen van: 

o  Potentiele bedrijfsdeelnemers aan het evenement, ter werving van bedrijfsteams en 
o  Bedrijven, ter verkoop van promotietijd op de tijdens het evenement aanwezige video-walls   

iii. Stichting AssenRuns, de organisator en promotor van: 
o Het Asser loopcircuit (per kalenderjaar) voor volwassenen en jeugd onder 18 jaar en 
o De competitie voor Asser basisscholen (per schooljaar).  

 
5.3 Door deelname aan een evenement verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot het 

delen van bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens met de genoemde organisaties. Hiertoe is door 

Organisator met elk van deze organisaties een zogenaamde ‘Verwerkersovereenkomst’ gesloten waarin is 

beschreven hoe deze organisaties omgaan met door organisator verstrekte persoonsgegevens. Hierin 

wordt elk van deze organisaties beschouwd als de "Verwerker" van persoonsgegevens en organisator als 

"Verantwoordelijke", zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Deze Verwerkersovereenkomst beslaat aspecten als: 

i. Vertrouwelijkheid van gegevens, 
ii. Het alleen na schriftelijke toestemming van organisator aan derden mogen verstrekken van 

persoonsgegevens, tenzij noodzakelijk voor uitvoering van de activiteiten onder 5.1, 
iii. Het niet mogen aanwenden van verstrekte persoonsgegevens voor andere aspecten dan benoemd 

onder 5.1, 
iv. Verspreiding van persoonsgegevens onder eigen personeel op een louter ‘need-to-know’ basis, 
v. Adequaat beveiligde gegevensopslag die voldoet aan relevante regelgeving zoals de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG), 
vi. Adequate technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen 

verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, 
vii. Persoonsgegevens worden niet opgeslagen buiten de E.U./E.E.R., 

viii. Directe meldingen aan organisator van (vermoedens van) een zogenaamd datalek, 
ix. Procedures ter afhandeling van verzoeken door deelnemers ter inzage, correctie of verwijdering 

van hun persoonsgegevens, 
x. Vernietiging van persoonsgegevens op verzoek van de organisator en/of na het verstrijken van de 

wettelijke bewaartermijn. 


