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ARTIKEL 1ARTIKEL 1                    ||                    ORGANISATIEORGANISATIE

De organisator is Stichting Natuurl ijk Schiermonnikoog.1.
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ARTIKEL 2ARTIKEL 2                    ||                    DEELNAMEDEELNAME

Een deelnemer kan zich alleen inschrijven voor het evenement via de

online inschrijfpagina op www.monnikenloop.nl of via www.inschrijven.nl. 

De inschrijfkosten bestaan uit: 

deelname aan een afstand;

boot- en busticket voor heen en terug (dit geldt niet voor het

'Ei landerpakket ').  De buskaart is  voor de bus op Schiermonnikoog;

startnummer met voornaam en tijdsregistratie;

shirt;

eventuele donatie voor Stichting Natuurmonumenten.

De deelnemer mag alleen aan de Monnikenloop meedoen als:

het inschrijfformulier volledig en eerl ijk is  ingevuld

het inschrijfbedrag is betaald

deze akkoord is met deze Algemene Voorwaarden. 

Heeft de deelnemer het inschrijfformulier onjuist ingevuld? Dan heeft de

organisator het recht om een inschrijving te verwijderen.

Meedoen aan het evenement mag alleen door diegene aan wie het

startnummer is gekoppeld. 

De Rijksoverheid kan besluiten om het deelnemersaantal bij

sportevenementen te beperken. Is dit het geval? Dan wordt er geloot welke

deelnemer mee mag doen. De deelnemers die worden uitgesloten houden

het startbewijs voor editie 2023. 

Tot 1 februari 2022 kan dit gratis worden geregeld via de inschrijfpagina:

een startbewijs is  overgenomen door iemand anders en gegevens moeten

worden gewijzigd (shirtmaat kan niet worden gewijzigd);

het wijzigen van een afstand;

het annuleren van deelname. 

Tussen 1 februari en 24 maart 2022 is het niet mogelijk om gegevens te

wijzigen. In deze periode worden startnummers gekoppeld aan deelnemers,

- besteld en - opgestuurd. 

1.

2.

a.

b.

c.

d.

e.

3.

a.

b.

c.

4.

5.

6.

7.

a.

b.

c.

8.



vrijdag 25 maart 2022 tussen 16.00 - 18.00 uur; 

zaterdag 26 maart 2022 tussen 9.00 - 11.00 uur

9. Op onderstaande data en tijden is het mogelijk om de gegevens genoemd in 

    l id 6 van dit artikel te wijzigen tegen een contante betaling van € 5,-. Dit 

    kan alleen in de Tox Bar op Schiermonnikoog. 

10. Kan een deelnemer door eigen toedoen niet meedoen aan de 

     Monnikenloop? Dan wordt het betaalde inschrijfgeld niet teruggestort. 

11. Bij inschrijving is de deelnemer verplicht om het volledige inschrijfgeld 

     te betalen. Het maakt daarbij niet uit of de deelnemer ook echt meedoet 

     aan de Monnikenloop.

12. Kan de Monnikenloop door uitzonderl ijke omstandigheden niet doorgaan? 

     Dan regelt de organisator een compensatie voor het inschrijfgeld en 

     eventuele betaalde extra 's.  Hierover neemt de organisator zo snel 

     mogelijk per mail  contact op met de deelnemers. Bestaat de compensatie 

     uit terugbetaling? Dan is de uitzondering de terugbetaling van:

     a. het loopshirt;

     b. donatie tijdens de inschrijving voor Natuurmonumenten.
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ARTIKEL 3ARTIKEL 3                    ||                    AANSPRAKELIJKHEIDAANSPRAKELIJKHEID

Meedoen aan en aanwezig zijn op het evenement is op eigen ris ico. 

De organisator is niet verantwoordelijk voor allerlei vormen van schade

door het meedoen aan de Monnikenloop. 

De organisator is al leen verantwoordelijk voor schade als deze het direct

gevolg is van grove schuld of opzet van de organisator. De vergoeding van

die schade is dan beperkt. Dit geldt tot maximaal het schadebedrag dat de

verzekeraar van de organisator uitkeert.

Deelnemers en toeschouwers zijn zich bewust van de ris ico 's  van het

mogelijk in contact komen met covid-19. De organisator is niet

aansprakelijk als er een besmetting van covid-19 is na deelname en/of

bezoek aan de Monnikenloop.

De deelnemer is voldoende verzekerd. Het gaat daarbij om een

verzekering:

tegen het ris ico van allerlei vormen van schade door het meedoen aan

de Monnikenloop. 

tegen het ris ico van aansprakelijkheid voor schade. 
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ARTIKEL 4ARTIKEL 4                    ||                    PORTRETRECHTPORTRETRECHT

De deelnemer geeft toestemming aan de organisator om foto 's  en video's te

publiceren van deelname aan de Monnikenloop.

1.
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ARTIKEL 5ARTIKEL 5                    ||                    PERSOONSGEGEVENSPERSOONSGEGEVENS

De deelnemer gaat via de inschrijving akkoord met het gebruik van de

persoonsgegevens. 

De organisator slaat de persoonsgegevens van de deelnemer op in een

bestand. Dit bestand voldoet aan de Algemene Verordening

Gegevensverwerking 2016/679 van 27 apri l  2016.

De persoonsgegevens van de deelnemer gebruikt de organisator en

eventueel partners van de Monnikenloop voor:

het toesturen van informatie naar de deelnemer. 

het publiceren van uitslagen op www.monnikenloop.nl en op de

facebookpagina van het evenement. Daarbij wordt alleen de naam en

woonplaats gepubliceerd. 

De deelnemer kan per email  aangeven bezwaar te hebben tegen het

gebruik van de persoonsgegevens. De organisator stopt, na de

ontvangstbevestiging van deze mail,  met het gebruiken van de

persoonsgegevens. 
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6. De deelnemer weet dat voor deelname aan de Monnikenloop een goede 

    l ichamelijke en geestelijke gezondheid nodig en belangrijk is. De 

    deelnemer voldoet aan dit vereiste en heeft zich via training voorbereid op

    de Monnikenloop. 

    a. De organisator adviseert de deelnemer om zich sportmedisch te laten 

        keuren voor deelname en/of voorbereiding voor de Monnikenloop. 

7. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade die hij/zij heeft 

    veroorzaakt aan anderen, door deelname aan de Monnikenloop.

8. Sponsoren van het evenement en de gemeente Schiermonnikoog zijn, net     

    als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid bij schade.



ARTIKEL 6ARTIKEL 6                    ||                    BEZWAARBEZWAAR

Zijn deelnemer en organisator het niet met elkaar eens? Dan kan het

Nederlands Arbitrage Instituut hier een rol in spelen, voordat er een zaak

wordt gestart bij de Rechtbank. 

1.
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ARTIKEL 7ARTIKEL 7                    ||                    WEDSTRIJD REGELSWEDSTRIJD REGELS

De Wedstrijd Regels maken onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden. 

De deelnemer gaat via de inschrijving akkoord met de Algemene

Voorwaarden en Wedstrijdregels.

1.

2.

ARTIKEL 8ARTIKEL 8                    ||                    VOORWAARDENVOORWAARDEN

Zijn één of meerdere (onderdelen van) artikelen wettelijk niet toegestaan?

Dan is de rest van de voorwaarden nog wel steeds geldig. 

1.

Hulpdiensten zijn: ambulance, ziekenhuis, polit ie, brandweer, EHBO

5. De organisator verleent persoonsgegevens van de deelnemer aan 

    hulpdiensten als er zorg verleend moet worden aan de deelnemer. Dit zijn 

    de persoonsgegevens van de Deelnemer en een eventueel opgegeven 

    noodnummer. 

a.

6. De organisator kan persoonsgegevens van de deelnemer verlenen aan de 

    overheid of GGD, voor het bron- en contactonderzoek covid-19. De 

    deelnemer kan door deze organisatie(s) worden benaderd als er contact is 

    geweest met een besmet persoon.


