
 Algemene voorwaarden Puinduinrun 
 
Artikel 1: Definities 
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. "De Puinduinrun": jaarlijkse hardloopwedstrijd georganiseerd door RTC Den Haag; 
b. "De Organisatie": de personen die namens RTC Den Haag de Puinduinrun organiseren; 
c. "De Deelnemer": de natuurlijke persoon die zich op de door RTC Den Haag 

voorgeschreven wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Puinduinrun. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke inschrijving van een Deelnemer voor 
de Puinduinrun. 

Artikel 2: Deelname 
1. Deelname aan de Puinduinrun is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die ten 

minste de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op de dag van de Puinduinrun.  
2. De Deelnemer mag slechts aan de Puinduinrun 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. 

3. De Deelnemer die zich afmeldt bij de organisatie voor 1 januari van het jaar waarin de 
Puinduinrun plaatsvindt, ontvangt het betaalde inschrijfgeld retour. De deelnemer die zich na 
deze datum bij de Organisatie afmeldt ontvangt geen inschrijfgeld retour. Terugbetaling van 
inschrijfgelden door de Organisatie vindt uiterlijk 30 dagen na de afmelding plaats. 

4. De Deelnemer mag zijn startrecht overdragen aan een derde. Indien dit uiterlijk 6 dagen voor 
de Puinduinrun wordt doorgegeven aan de Organisatie zal deze wijziging worden verwerkt. 
Indien dit een overdracht binnen 6 dagen voor de Puinduinrun wordt doorgegeven kan de 
Organisatie niet garanderen dat deze overdracht wordt verwerkt. 

5. De Organisatie heeft het recht om de Puinduinrun op voorhand geen doorgang te laten vinden 
of de Puinduinrun gedurende de wedstrijd stil te leggen en/of af te gelasten, bijvoorbeeld in 
het geval van overmacht. Indien de Organisatie hiertoe besluit vindt er geen restitutie van het 
inschrijfgeld plaats, tenzij de organisatie anders besluit. Indien de organisatie hiertoe besluit 
zal, afhankelijk van de reeds gemaakte kosten, een gedeeltelijke restitutie plaatsvinden. 
Eventueel door de Deelnemer gemaakte kosten zullen niet vergoed worden. 

 
Artikel 3: Aansprakelijkheid 
1. De Deelnemer erkent dat deelname aan de Puinduinrun inherente risico’s met zich meebrengt 

en stemt zijn eigen gedrag daarop af. Dit betekent dat de Deelnemer tijdens de wedstrijd geen 
onnodige risico’s neemt die de Deelnemer zelf, andere deelnemers of omstanders in gevaar 
brengen. De Deelnemer dient zich voor, tijdens en na de wedstrijd op een sportieve en 
verantwoordelijke wijze te gedragen. Aangezien het parcours niet volledig is afgezet, behoort 
de Deelnemer alert te zijn op het gedrag van medegebruikers van het parcours. Dit geldt ook 
voor medegebruikers die niet meedoen aan de Puinduinrun zoals wandelaars, fietsers en 
paardrijders. De Deelnemer zal er zorg voor dragen dat ook deze mensen niet nodeloos 
gestoord, gehinderd of in gevaar gebracht worden.  

2. De Organisatie adviseert de Deelnemer zich op de hoogte te stellen van het af te leggen 
parcours. De Organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor het verplaatsen van route 
aanduidingen en aanwijzingen over het parcours door derden. 

3. Deelname geschiedt op eigen risico. RTC Den Haag en/of de Organisatie is niet aansprakelijk 
voor enige schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan de 
Puinduinrun, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan RTC Den Haag en/of de 
Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt 
ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of 
overlijden. 

4. Indien, ondanks het bepaalde in het derde lid van dit artikel, aansprakelijkheid van RTC Den 
Haag en/of de Organisatie voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de 
verplichting van RTC Den Haag en/of de Organisatie tot vergoeding van die schade beperkt 



tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van RTC Den Haag en/of de Organisatie ter 
zake van die schade uitkeert. 

5. 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 de Puinduinrun. 

6. 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 de Puinduinrun.  

7. De Deelnemer vrijwaart RTC Den Haag en/of de Organisatie voor schade die derden mochten 
lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met 
betrekking tot de Puinduinrun. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico 
van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 

8. Sponsors van de Puinduinrun en de gemeente Den Haag, zijn op dezelfde voet als RTC Den 
Haag en de Organisatie, uitgesloten van aansprakelijkheid. 

 
Artikel 4: Bescherming persoonsgegevens 
1. Inschrijving voor de Puinduinrun gebeurt via Inschrijven.nl. Met Inschrijven.nl heeft RTC Den 

Haag een verwerkersovereenkomst afgesloten voor het verwerken van de 
persoonsgegevens. 

2. Voor de inschrijving worden de volgende persoonsgegevens gevraagd en opgeslagen: 
a. Voor- en achternaam 
b. Adresgegevens 
c. Man/vrouw 
d. Geboortedatum 
e. E-mailadres 
f. Telefoonnummer 
g. Rekeningnummer 
h. Lidmaatschap atletiek- of triathlonvereniging (niet noodzakelijk) 

3. De verantwoordelijke van de persoonsgegevens is RTC Den Haag. 
4. De verwerker van de persoonsgegevens is Inschrijven.nl. 
5. Voor de tijdsmeting maken wij gebruik van derden. Met deze partij worden de 

inschrijfgegevens gedeeld.  
6. De Deelnemer heeft altijd inzage in - en de mogelijkheid tot het corrigeren dan wel 

verwijderen van - zijn persoonsgegevens. 
7. Tijdens de Puinduinrun kunnen foto's gemaakt worden van de Deelnemer. Deze foto's 

worden in het publieke domein van het internet gepubliceerd. Met de inschrijving verklaart de 
Deelnemer hiertegen geen bezwaar te hebben. 

8. Uitslagen van de Puinduinrun worden in het publieke domein van het internet gepubliceerd. 
Met de inschrijving verklaart de Deelnemer geen bezwaar te hebben tegen publicatie van 
hun voor- en achternaam, woonplaats, categorie en een eventueel aangegeven 
lidmaatschap van een atletiek- of triathlonvereniging.  

Artikel 5: Geschillenregeling 
Geschillen tussen RTC Den Haag en/of de Organisatie en de Deelnemer worden met uitsluiting 
van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht of 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. 
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