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ARTIKEL 1: DEFINITIES 
 
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 
1. Evenement: het door Stichting Hellrun in enig jaar te organiseren sportevenement: De Braverun. 
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname 

aan het Evenement. 
3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement; 
4. Organisator: de rechtspersoon waarmee de Deelnemer een overeenkomst is aangegaan, namelijk Stichting Hell Run. 
5. Partner: bedrijven, instellingen en/of natuurlijke personen welke het evenement ondersteunen met goederen en/of diensten, 

wel of niet vastgelegd in een overeenkomst; 
 
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Organisator gedaan aan of 

aangegaan met een Deelnemer alsmede op de uitvoering daarvan. 
 
1.3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de 

uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen. Bij uitleg en interpretatie van deze algemene voorwaarden is de 
Nederlandse tekst bepalend. 

 
1.4. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Deelnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre 

deze door de Organisator schriftelijk zijn aanvaard. 
 
1.5. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden 

toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De Organisator en de Deelnemer zijn gehouden 
bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de 
nietige of vernietigde bepaling. 

 

ARTIKEL 2: DEELNAME 
 
2.1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1. Deelnemer is een natuurlijke persoon; 
2. Deelnemer heeft tenminste de door de Organisator voor het Evenement of voor een specifiek onderdeel van het 

Evenement vastgestelde minimumleeftijd bereikt; 
3. Deelnemer is goede gezondheid om zelfstandig te kunnen sporten en heeft is in het bezit van een zwemdiploma; 
4. Deelnemer heeft het inschrijfformulier volledig en naar waarheid ingevuld op www.braverun.nl; 
5. Deelnemer heeft het inschrijfgeld tijdig en volledig voldaan; 
6. Deelnemer heeft de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en het wedstrijdreglement geaccepteerd. 

 
2.2.  Door het aankopen van een startbewijs, zoals bedoeld in artikel 2.1 sub c van deze algemene voorwaarden, geeft de Deelnemer 

toestemming aan de Organisator om de betaling te verwerken volgens geselecteerde betaalmethode. 
  

2.3.  De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet  
toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen. 

 

http://www.braverun.nl/
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2.4.  Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de 
Organisator over te dragen aan een derde, anders dan door gebruikmaking van de door de Organisator ter beschikking gestelde 
(digitale) mogelijkheden en de regels welke aan deze mogelijkheden verbonden zijn. 

 
2.5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan één van de onderdelen van het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld 

bij afmelding vóór 60 dagen voor aanvang van het betreffende evenement onder inhouding van 15 euro administratiekosten per 
deelnemer, gerestitueerd. Andere betalingen op grond van de overeenkomst worden niet gerestitueerd, tenzij door Organisator 
vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangeven.  

 
2.6.  De Organisator behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het gehele dan wel onderdelen van het 

Evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het Evenement of 
onderdelen hiervan redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. Ook kan de Organisator op grond van uitzonderlijke omstandigheden 
besluiten het Evenement, of delen daarvan, voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. Indien één van de hiervoor 
omschreven omstandigheden zich voordoet, vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld. Zie ook 2.8. 

 
2.7. De organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht 

afgelast moet worden. Bij afgelasting door overmacht zal de organisatie een passende oplossing vinden. 
 
2.8. Indien het Evenement of bepaalde onderdelen van het Evenement door overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie 

van inschrijfgelden plaatsvinden.  
 
2.9. Het is niet toegestaan het Evenement dan wel onderdelen hiervan anders dan (hard)lopend te volbrengen. 
 
2.10. Het vaststellen van eventuele limiettijden is aan de Organisator. Handhaving van deze limiettijden   is ter beoordeling van de 

Organisator en de politie.  
 

2.11. Een Deelnemer, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. De Deelnemer neemt niet 
langer aan het bewuste onderdeel van het Evenement deel en dient op eigen gelegenheid naar de finish terug te keren. De 
Organisator, eventueel begeleid door de politie, sluit als laatste aan bij de onderdelen van het Evenement. Na de Organisator, 
eventueel begeleid door de politie, worden de verkeersmaatregelen (indien van toepassing ) opgeheven.  
 

2.12. Het startnummer dient door de Deelnemer zichtbaar op de buik gedragen te worden. 
 
2.13. Het is de Deelnemer niet toegestaan andere sponsornamen te dragen dan sponsors/partners van het Evenement. Indien een 

Deelnemer in strijd met dit artikel handelt, is de Organisator gerechtigd de Deelnemer te diskwalificeren en uit de uitslagen te 
verwijderen.  

 
2.14. Het is niet toegestaan voor een Deelnemer om zich te laten begeleiden door een fietser of anderszins, tenzij met uitdrukkelijke 

schriftelijke goedkeuring door de Organisator. 
 
2.15. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisator. 
 

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID 
 
3.1 Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die 

de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te 
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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 in 

rechte komt vast te staan, 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 of een nabestaande mocht lijden ten gevolge 

van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn 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 aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. 
De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement 
sportmedisch te laten keuren. 

 
3.5 De Deelnemer verklaart dat hij/zij tijdens de hindernissenloop niet onder invloed is van alcohol en/of drugs.  

 
3.6 De Deelnemer wordt geacht zich tijdens het Evenement met respect op te stellen jegens derden. De Organisator is niet 

aansprakelijk voor het handelen van de Deelnemer. Bij diefstal van eigendommen van de Organisator, of bij ander wangedrag is 
de Organisator bevoegd de Deelnemer per direct uit te sluiten van het Evenement en heeft de Organisator het recht eventuele 
schade op de Deelnemer te verhalen. 

 
3.7 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van aan de 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. 

 
3.8 Partners van het Evenement en de gemeente waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, 

uitgesloten van aansprakelijkheid. 
 

ARTIKEL 4: 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 persoonsgegevens voor het verzenden van 
informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van 
informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan 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 stopzetten.  
 

ARTIKEL 5: 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. 
 

 

ARTIKEL 6: EIGENDOMSRECHTEN 
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Op het beeldmerk en alle gerelateerde uitingen – inclusief het bedrukken van kleding e.d. – van het Evenement rusten intellectuele 
eigendomsrechten (onder andere merken- en auteursrechten). Het is niet toegestaan het beeldmerk van het Evenement en gerelateerde 
merken op enigerlei wijze te kopiëren en/of te gebruiken voor eigen uitingen, websites of anderszins. 
 

ARTIKEL 7: GESCHILLENREGELING 
 
7.1. Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht 

volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide 
partijen verklaart dat dit het geval is. 

 
7.2. De overeenkomst tussen de Organisator en de Deelnemer alsmede de uitvoering daarvan wordt beheerst door Nederlands recht. 
 

ARTIKEL 8: DISKWALIFICATIE 
 
De Organisator en de medische staf hebben het recht een Deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. 
 

ARTIKEL 9: OPVOLGEN INSTRUCTIES 
 
Instructies van politie, hulpverleners en medewerkers van de Organisator moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de 
aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben. 
 

ARTIKEL 10: VERKEERSREGELS 
 
De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het Evenement onverkort van kracht, tenzij 
uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisator ontheffing verleend is. 
 

ARTIKEL 11: SLOTBEPALINGEN 
 
11.1. Deze voorwaarden en alle overeenkomsten op basis van deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetten. 
 
11.2. Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden niet geldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige 

bepalingen.  
 
 

Stichting Hellrun 
Helmond, Nederland 
E-mail: info@braverun.nl 
KVK-nummer: 17240825 
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