
 

 

 

 

Deelnemersreglement Dance4Life Dam tot Damloop 2018  
 

Akkoord  

 

Door acceptatie van dit reglement – middels het aanvinken van de reglement alinea op het online 

inschrijfformulier – verklaart de Deelnemer aan de Dance4Life Dam tot Damloop 2018 akkoord te 

gaan met de inhoud van dit reglement en zich aan de gestelde eisen/voorwaarden te houden. Het 

akkoord wordt bevestigd door online verzending van het inschrijfformulier. 

 

Artikel 1 Definities  

 

1. Organisatie: Stichting Dance4Life 

 

2. Evenement: Dam tot Damloop op zondag 23 september 2018 

 

3. Dance4Life Dam tot Damloop 2018: Naam voor fundraising gekoppeld aan deelname aan de 

Dam tot Damloop ten behoeve van Dance4Life.  

 

4. Deelnemer: Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst 

met de Organisatie sluit voor zijn deelname aan het Evenement ten behoeve van Dance4Life.  

 

5. Startbedrag: Het minimumbedrag dat een Deelnemer betaalt om deel te kunnen nemen aan 

het Evenement. Dit is € 50 (vijftig euro) en wordt direct betaald bij inschrijving. Daarnaast 

haalt iedere deelnemer minimaal € 150.- sponsorgeld op via 

http://damtotdamloop.Dance4Life.nl  Indien er in totaal € 200.- op de fondsenwervingspagina 

van de deelnemers staat is de deelnemer verzekerd van een startbewijs voor de Dam tot 

Damloop 2018.  

 

6. Sponsorgeld: bij deelname aan het Evenement zamelt de deelnemer minimaal € 150.- 

sponsorgeld in voor stichting Dance4Life. 

 

Artikel 2 Algemeen  

 

1. Door middel van de inschrijving verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met 

de inhoud van dit reglement.  

 

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie 

zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.  

 

3. Uitdrukkelijk worden door derden toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen. 

 

 

 

 

 

http://damtotdamloop.dance4life.nl/


 

 

 

 

Artikel 3 Deelname en inschrijving  

 

1. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die in dit reglement 

zijn bepaald;  

2. Inschrijven kan alleen via damtotdamloop.Dance4Life.nl;  

 

3. Inschrijving voor de Dance4Life Dam tot Damloop 2018 is pas definitief als Deelnemer  het 

startbedrag van € 50.- heeft voldaan + € 150.- sponsorgeld heeft ingezameld.  Het 

startbedrag dekt de organisatie kosten. Het sponsorgeld gaat rechtstreeks naar de 

wereldwijde voorlichtingsprojecten van Dance4Life.  

 

4. Deelnemer zamelt minimaal € 150.- sponsorgeld in.  Dit geld komt ten goede aan de 

wereldwijde  voorlichtingsprojecten van Dance4Life. 

 

5. Indien een Deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen aan de 

Dance4Life Dam tot Damloop 2018, is teruggave van het startbedrag en sponsorgeld, 

inclusief eventuele eigen inleg, niet mogelijk.  

 

6. Als het Evenement onverhoopt door overmacht moet worden afgelast, is de Organisatie niet 

verantwoordelijk voor persoonlijk gemaakte kosten waaronder het startbedrag en het 

opgehaalde sponsorgeld en zijn deze voor de rekening van de Deelnemer. 

 

7. Inschrijven is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, tenzij na overleg en schriftelijke 

goedkeuring van de Organisatie;  

 

8. De Deelnemer verklaart dat hij voldoende gezond is om aan het Evenement deel te nemen;  

 

9. Deelnemers dragen zelf zorg voor een toereikende voorbereiding;  

 

10. Deelnemers van de Dance4Life Dam tot Damloop 2018 doen op vrijwillige basis mee en zijn 

zich bewust van de risico’s die deelname aan dit hardloopevenement met zich mee kunnen 

brengen; 

 

11. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel aan lichaam of eigendom van Deelnemers 

tijdens het Evenement. 

 

Artikel 4 De Dam tot Damloop 

 

1. De Dam tot Damloop vindt plaats op zondag 23 september 2018. 

 

2. De Dam tot Damloop wordt georganiseerd door Le Champion. Tijdens de Damloop dient men 

zich te houden aan de aanwijzingen en regelgeving van deze organisatie. Informatie over de 

reglementen is te vinden op www.damtotdamloop.nl.  

 

 

http://www.damtotdamloop.nl/


 

 

 

 

Artikel 5 Toepasselijk recht  

 

1. Op de verhouding tussen de Deelnemers en de Organisatie is alleen Nederlands recht van 

toepassing. 

 

2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, 

ongeacht waar het Evenement wordt gehouden.  

 

Artikel 6 Niet voorzien  

 

1. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Organisatie van Dance4Life Dam tot 

Damloop 2018.   

 

 


