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1. Algemene voorwaarden 
 

1.1 Artikel 1; Definities 
I. Trio Triathlon Zevenbergen; het jaarlijks terugkerende evenement, verder aangegeven als 

TTZ.  
II. Commissie Trio Triathlon Zevenbergen is een commissie van Stichting Wielerronde 

Zevenbergen, welke verantwoordelijk is voor de organisatie van TTZ. 
III. Deelnemer; degene die zich op de door TTZ aangegeven wijze heeft ingeschreven voor 

deelname en actief deelneemt aan het evenement. 
IV. Deelname; de overeenkomst tot deelname met  de TTZ en elke andere dienst of aankoop 

die daaraan is gelieerd. 
 
 

1.2 Artikel 2; Deelname 
I. De voorwaarden voor deelname worden aangegeven op het (digitale) inschrijfformulier 

dat vooraf ingediend moet worden. Commissie Trio Triathlon Zevenbergen behoudt zich 
het recht voor deelname te weigeren indien niet voldaan wordt aan deze voorwaarden. 

II. Deelnemer beseft en staat erachter dat dit een evenement is wat georganiseerd wordt 
door vrijwilligers met als belangrijkste doel een gezellige middag te verzorgen. Hierbij is 
gezelligheid en sportiviteit belangrijker dan de individuele prestatie. 

III. Deelname aan de TTZ is uitsluitend mogelijk wanneer de deelnemer het inschrijfformulier 
volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het verschuldigde inschrijfgeld en eventuele 
andere kosten volledig heeft voldaan. 

IV. Met het indienen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer en/of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid een overeenkomst aan met Commissie 
Trio Triathlon Zevenbergen en gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden. 

V. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst. 
VI. De deelnemer die de overeenkomst binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen 

herroept heeft recht op volledige terugbetaling van het inschrijfgeld. 
VII. De deelname aan de TTZ geschied door de deelnemer persoonlijk. 

VIII. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten op deelname over te dragen aan een 
derde. 

IX. Indien de deelnemer verhinderd is aan de TTZ deel te nemen, wordt het betaalde 
inschrijfgeld niet gerestitueerd. 

X. Commissie Trio Triathlon Zevenbergen kan op grond van overmacht besluiten de TTZ geen 
doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor 
vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het 
inschrijfgeld.  

XI. De deelnemer dient te allen tijde instructies van personeel of vrijwilligers van de TTZ op te 
volgen. Bij misdragingen houdt Commissie Trio Triathlon Zevenbergen zich het recht voor 
de deelname aan de TTZ stop te zetten zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op 
gemaakte kosten of inschrijfgeld. 

XII. De deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van 
Commissie Trio Triathlon Zevenbergen of de TTZ, zonder uitdrukkelijke toestemming van 
de Commissie Trio Triathlon Zevenbergen. 

 



 

1.3 Artikel 3; Aansprakelijkheid 
1. Deelname geschiedt volledig op eigen risico. Commissie Trio Triathlon Zevenbergen is niet 

aansprakelijk voor enige schade of letsel die de deelnemer mocht lijden ten gevolge van 
de deelname. Tevens is de Commissie Trio Triathlon Zevenbergen niet aansprakelijk voor 
verlies, diefstal of schade aan eigendommen. 

2. De deelnemer dient zelf te zorgen voor  afdoende verzekering 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 de TTZ. 

3. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in 
zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij 
zich door training, door te beschikken over deugdelijk sportmateriaal en anderszins 
voldoende heeft voorbereid op de TTZ. 

4. De deelnemer vrijwaart de Commissie Trio Triathlon Zevenbergen voor schade die derden 
mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten 
met betrekking tot de TTZ. De deelnemer dient zelf zorg te voor afdoende verzekering 
tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 

 

1.4 Artikel 4; Reglement 
1. Deelnemers dienen op het moment van TTZ 16 jaar of ouder te zijn. 
2. Deelnemers van het zwemonderdeel dienen in het bezit te zijn van tenminste 

zwemdiploma B of minimaal over een gelijkwaardige zwemvaardigheid te beschikken. 
3. Bij een watertemperatuur van 16 graden of lager dienen de deelnemers van het 

zwemonderdeel verplicht een wetsuit te dragen; (deze worden niet ter beschikking 
gesteld door de organisatie.) 

4. Bij een watertemperatuur van 22 graden of hoger is het dragen van een wetsuit door de 
deelnemers van het zwemonderdeel niet toegestaan;  

5. Deelnemen onder invloed van alcohol of verdovende middelen, dan wel gebruik van 
alcohol of verdovende middelen tijdens TTZ zijn  ten strengste verboden. 

6. Aanwijzingen en instructies van organisatie, vrijwilligers en verkeersregelaars van TTZ 
dienen ten alle tijden opgevolgd te worden. 

7. Deelnemers dienen met respect voor de natuur en het milieu te handelen; laat geen 
rotzooi achter. 

8. Deelnemers dienen met respect om te gaan met mededeelnemers, deelnemers zullen 
andere deelnemers niet bewust hinderen en fysiek contact tijdens de onderdelen wordt 
zoveel als mogelijk vermeden. 

9. Deelnemers dienen op de aangewezen route te blijven. 
10. Bij het niet naleven van het reglement, kan deelnemer uitgesloten worden van verdere 

deelname zonder restitutie van het inschrijfgeld of anderszins gemaakte kosten. 
11. Voor het wedstrijdreglement wordt verwezen naar de website van TTZ. 

 
 
 
  



 

2. Privacyverklaring 
 
Hier vind je de privacy verklaring van de Commissie Trio Triathlon Zevenbergen. Hierin wordt 
omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld 
door ons. 
 

2.1 Inleiding 
Deze privacy verklaring legt uit waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw 
gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook jouw rechten met betrekking tot jouw 
gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd 
worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te 
raadplegen. 
 

2.2 Wie zijn we 
Commissie Trio Triathlon Zevenbergen is een commissie van Stichting Wielerronde Zevenbergen. 
Ons doel is om jaarlijks de Trio Triathlon Zevenbergen te organiseren. 
 

2.3 Doel gegevens 
Er wordt door ons voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder 
toegelicht. 

1. Inschrijvingen voor (sport)evenementen 
Bij deelname aan een evenement zijn persoonsgegevens noodzakelijk voor verwerking 
van deelname en uitslag. 

2. Onderhouden van contact met vrijwilligers 
Van de vrijwilligers bewaren wij de naw gegevens met telefoonnummer en het mail-
adres. Dit om op een goede wijze contact te kunnen houden over inzetbaarheid bij onze 
evenementen. Van de verkeersregelaars bij een evenement zijn wij verplicht om de 
namen met naw gegevens door te geven aan de politie ter controle. 

3. Het versturen van nieuwsbrieven 
Wij versturen via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn informatief en bevatten 
informatie over onze evenementen. Je e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor 
bestemde formulier op onze website. 
Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. Als 
deelnemer wordt je automatisch door ons op de hoogte gehouden. Indien men geen 
nieuwsbrieven wenst te ontvangen kan men dat aangeven. 

4. Foto’s 
Tijdens TTZ worden, al dan niet door onszelf, foto’s gemaakt van deelnemers. Foto’s 
worden actief gedeeld via social media en onze internetsite.  

  



 

2.4 Ontvangers 
De gegevens die we ontvangen en verwerken worden beheerd binnen onze commissie. Buiten 
onze commissieleden heeft, de hieronder genoemde partijen uitgezonderd, niemand toegang tot 
de persoonsgegevens. Deze partijen zijn: 
01. MyLaps 
Voor de uitslagenverwerking maken we gebruik van MyLaps. De persoonsgegevens die nodig zijn 
voor de uitslagverwerking worden op de servers van MyLaps opgeslagen. 
 

2.5 Opslagperiode 
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door ons, maar nooit langer dan nodig is voor 
het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens 
langer moeten bewaren. 
01. Het versturen van nieuwsbrieven 
Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde 
tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven. 
02. inschrijvingen 
Op het moment dat je je inschrijft voor TTZ, worden de verwerkte persoonsgegevens door ons 
verwijderd wanneer we deze niet meer nodig hebben voor de inschrijf- en uitslagenverwerking 
van het evenement. Uitzondering hierop vormt je mailadres, wat gebruikt wordt voor 
informatievoorziening via onze nieuwsbrieven en opname van de uitslag. 
 

2.6 Beveiliging 
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen 
beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door ons of 
door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via 
bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens 
openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal 
apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde 
apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit 
betekent dat jouw verbinding met onze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het 
groene slotje voor de url. 
 

2.7 Jouw rechten 
01. Recht op inzage 
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die vastgelegd en bewaard 
worden. Dit doe je door een e-mail te sturen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 
02. Recht op rectificatie 
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te 
laten rectificeren. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor 
bestemde url onderaan elke mail. 
03. Recht op wissen van gegevens 
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten 
wissen van jouw gegevens. 
05. Recht op het indienen van een klacht 
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat 
wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan. 
 



 

2.8 Portretrecht 
1. De deelnemer verleent toestemming aan Commissie Trio Triathlon Zevenbergen voor 

openbaarmaking van tijdens of rond de TTZ gemaakt foto’s en beeldmateriaal en 
dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. 

2. Op uitdrukkelijk verzoek en met redenen omkleed zal Commissie Trio Triathlon 
Zevenbergen beeldmateriaal waarop portretrecht van toepassing is van de website(s) 
verwijderen. 

 

2.9 Persoonsgegevens 
1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Commissie Trio 

Triathlon Zevenbergen opgenomen in een bestand met als doel deze te gebruiken ten 
behoeve van het verzenden van enkel aan het evenement gerelateerde informatie aan de 
deelnemer, voor- en achteraf aan de deelname. 

2. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos, schriftelijk of per e-mail aan te 
geven bezwaar te hebben tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor het beoogde 
doel. 

3. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming 
aan Commissie Trio Triathlon Zevenbergen tot openbaarmaking van zijn naam en 
wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet. 

 

2.10 Beeldmateriaal 
1. Commissie Trio Triathlon Zevenbergen houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat 

door een deelnemer is gemaakt tijdens de TTZ, zelf te publiceren in welk medium dan ook 
zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden. 

 
 
 
 


