ALGEMENE VOORWAARDEN INSCHRIJVEN.NL
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a Evenement: een activiteit of sportevenement waarvoor via de website Inschrijven.nl
kan worden ingeschreven
b Deelnemer: een natuurlijk persoon die zich op een door de Organisator toegelaten
wijze heeft ingeschreven door deelname aan een Evenement.
c Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het
Evenement.
d Organisator: de organisatie verantwoordelijk voor het Evenement.
e Iwan.nl: de besloten vennootschap Iwan.nl B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (5121 XC) Rijen aan het adres Marijkestraat 10, ingeschreven in
het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 64219615 en eigenaar van
de website Inschrijven.nl
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.
Artikel 2 Deelname
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor natuurlijke personen.
2. De Deelnemers mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe
strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het
inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de
algemene voorwaarden. De organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen
met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is niet
toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te nemen.
4. Een Organisator kan het overdragen van een Overeenkomst aan een derde mogelijk
maken.
5. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief
bestelde extra’s en/of betalingen voor een goed doel en dit ongeacht daadwerkelijke
deelname.
6. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan,
vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder "inschrijfgeld" wordt mede
verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het Evenement
verbonden goede doel en eventueel bestelde extra’s. Overige uitgaven, kosten
enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.
7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het
Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator
kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten bij
sportevenementen de route of afstand te wijzigen.
8. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet
geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte
kosten.
9. Deelnemer heeft geen recht op enige terugbetaling van inschrijfgeld, tenzij de
Organisator of Iwan.nl akkoord gaat.
Artikel 3 Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator
opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst
toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden
van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan
Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de
Deelnemer.

Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven
bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het
verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk
dat verstrekken zal stop zetten.
Artikel 4 Betalingen
Indien Organisator creditcard betalingen door Iwan.nl laat uitvoeren, dan is Iwan.nl
verantwoordelijk voor betaling aan Organisator en (indien van toepassing) terugbetaling aan
Deelnemer van inschrijfgelden. Aan terugbetalingen aan Deelnemer kunnen voor
Organisator extra kosten zijn verbonden.
Te late betaling, een verkeerde bank, bankpas of creditcardgegevens, een ongeldige
creditcard/debetkaart of onvoldoende tegoed op uw kaart zijn voor rekening van de
Deelnemer en is op eigen risico.
Artikel 5 Overige reglementen
Een Organisator kan naast deze algemene voorwaarden ook een eigen deelname/wedstrijdreglement hebben wat van toepassing is. Indien dit het geval is dient Deelnemer
hiermee ook akkoord te gaan in het inschrijfformulier op Inschrijven.nl.
Artikel 6 Klachtenprocedure
Klachten kunnen worden gemeld via info@iwan.nl Binnen een maand volgt hierop een
reactie.
Artikel 7
Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om
welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van
de voorwaarden.
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