
Algemene voorwaarden Triatlon Witmarsum 10-09-2017 
 
Artikel 1 – Deelname: 
1.1 De minimale leeftijd om deel te mogen nemen aan Triatlon Witmarsum is 13 jaar. 
1.2 Deelname aan de Triatlon Witmarsum is pas geldig na betaling van het inschrijfgeld. 
1.3 Er is geen tijdlimiet verbonden aan het afleggen van de triatlon.  
1.4 Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden (calamiteiten) niet kan 

doorgaan, kan de deelnemer zich gratis laten inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde 
evenement. De organisatie kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijfgeld. 

1.5 De organisatie is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het 
evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden. 

 
Artikel 2 – Inschrijving: 
2.1 Inschrijven voor de Triatlon Witmarsum is mogelijk t/m 26 augustus 2017 en kan alleen via 

iDeal internetbankieren. 
2.2 Restitutie van het inschrijfgeld  is niet mogelijk. 
2.3 De inschrijving is persoonsgebonden en kan niet worden gewijzigd. De deelnemer dient zelf op 

de dag van het evenement de startbescheiden af te halen. 
2.4 Bij wijziging wordt geen geld gerestitueerd. 
2.5 De deelnemers ontvangen de laatste informatie omtrent starttijd, locatie van het 

wedstrijdsecretariaat en afhalen van de startnummers ongeveer een week vóór de triatlon. Dit 
geschiedt via het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. 

 
Artikel 3 – Aansprakelijkheid: 
3.1 Deelnemen aan de Triatlon Witmarsum geschiedt geheel op eigen risico en voor eigen 

verantwoordelijkheid.   
3.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke 

eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel of overlijden. 
3.3 Indien ondanks het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel aansprakelijkheid van de 

organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting 
van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de 
verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert. 

3.4 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een 
nabestaande mocht lijden t.g.v. zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname 
aan het evenement. 

3.5 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. 

3.6 De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten 
lijden als gevolg van een 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. 

 
Artikel 4 – Portretrecht: 
De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van 
tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal e.d., waarop de deelnemer 
zichtbaar is. 
 
  



Artikel 5 – Persoonsgegevens: 
5.1 De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen 

in een bestand. Door deelname aan het evenement verleent de deelnemer toestemming aan 
de organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de 
deelnemers. 

5.2 De deelnemer verleent door het inschrijven toestemming aan de organisatie tot 
openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld d.m.v. publicatie in 
dagbladen en via internet. 

 
Artikel 6 – Parcours, materiaal en tijdregistratie: 
6.1 De organisatie verstrekt plastic zakken voor het opbergen van de sportkleding. De deelnemer 

is zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van de juiste kleding op de juiste plaats. 
6.2 De wisselzone bij het parc fermée is tijdens de triatlon alleen toegankelijk voor de organisatie, 

bewakers en deelnemers op vertoon van hun startnummer. 
6.3 De deelnemer moet de vooraf aangereikte startnummers op zwemcap en fiets- en loopkledij 

duidelijk zichtbaar dragen, zonder deze in- of af te snijden of te vouwen. Het nummer wordt 
op de voorzijde van de kleding bevestigd.  

6.4 De aan de deelnemer verstrekte zwemcap blijft eigendom van de organisatie. Deze dient op de 
daarvoor aangegeven locatie ingeleverd te worden. 

6.5 Het parcours is grotendeels gesitueerd op openbare wegen en paden. De wegenverkeerswet 
en het reglement Verkeersregels & Verkeerstekens blijven tijdens de triatlon onverkort van 
kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie 
ontheffing verleend is. 

6.6 De tijdregistratie geschiedt met behulp van elektronische tijdregistratie van MyLaps door 
middel van het dragen van een chip in een enkelbandje. De brutotijd wordt door middel van 
een  digitale klok bij de finish weergegeven.  

6.7 Beschadig of verontreinig de natuur niet. 
 
Artikel 7 – Reglement: 
7.1 De Triatlon Witmarsum wordt georganiseerd door Comité Triatlon Witmarsum. 
7.2 De deelnemer dient zich op eigen kracht zwemmend, fietsend en lopend voort te bewegen. 

Hulpmiddelen als zwemflippers en brandstof of elektrisch aangedreven motoren zijn niet 
toegestaan. 

7.3 De deelnemer dient zich voort te bewegen op het door de organisatie uitgezette parcours. 
7.4 Bij het deelnemen op een racefiets of ATB is het dragen van een fietshelm verplicht. 
7.5 Het fietsparcours dient op deugdelijk materiaal te worden afgelegd. Deelnemen op een ligfiets 

of een (ander) voertuig met meer dan 2 wielen is niet toegestaan, met uitzondering van 
paratriatleten, waarbij vooraf toestemming van de organisatie is vereist. 

7.6 Er mag pas gefietst worden wanneer de gesp van de helm (bij het gebruik van een racefiets of 
ATB) vastgeklikt is. 

7.7 De deelnemer dient instructies en aanwijzingen op te volgen van de organisatie, c.q. van 
personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk 
tot de organisatie behoren. 

7.8 De deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start bij de startlocatie aanwezig 
te zijn. 

7.9 Na vertrek van de deelnemers is het voor laatkomers tot vijf minuten na de start van de laatste 
deelnemer mogelijk om alsnog van start te gaan. Bij de tijdregistratie wordt met deze 
vertraging geen rekening gehouden! 

  



7.10 De organisatie heeft het recht een deelnemer/deelneemster te diskwalificeren en uit de 
triatlon te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of 
onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met 
een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht. Het startnummer wordt 
vervolgens door de organisatie ingenomen. 

7.11 Bij deelname gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden in dit document. 
7.12 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 
 
Artikel 8 – Aanvullend reglement Team Triatlon: 
8.1 Een team bestaat uit drie leden.  
8.2 De samenstelling van een drieledig team mag divers zijn (drie mannen; drie vrouwen; twee 

mannen en één vrouw; twee vrouwen en één man). 
8.3 Elke deelnemer is lid van maximaal één team. 
8.4 De hoofdinschrijver is verantwoordelijk voor de correspondentie naar de overige teamleden. 
8.5 De fietser start nadat deze de chip met enkelband van de zwemmer heeft ontvangen. 
8.6 De loper start nadat deze de chip met enkelband van de fietser heeft ontvangen. De fietser 

moet daarbij eerst de fiets hebben gestald om zo geen andere deelnemers te hinderen.  


