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Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op 
alle producten en diensten die Stichting 
Dutch Adaptives levert aan hen die 
deelnemer worden van het Start To Trial 
Triathlon traject.  
 

Deelnemer 
Een deelnemer is aangesloten bij een of 
meer trajecten georganiseerd door Stichting 
Dutch Adaptives. De inschrijving van Dutch 
Adaptives Start To Trial is 
persoonsgebonden en uitsluitend voor 
mensen met een beperking en/of 
chronische ziekte. 
 

ANBI keurmerk 
Stichting Dutch Adaptives is een stichting 
met ANBI keurmerk. De statuten zijn te 
vinden door hier te klikken 

Traject  
Het Dutch Adaptives “Start To Trial traject 
voor Triathlon” bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

- 6 maanden begeleiding door een 
triathloncoach en buddie 

- Mijlpalen om naar toe te werken 
- 6 maande durend triathlontraject 
- Deelname aan het 

evenement/wedstrijd 

Inschrijving 
Iedereen ouder dan 18 jaar kan deelnemen 
aan de Dutch Adaptives Start To Trial 
trajecten. Het deelnemerschap duurt voor 
de looptijd zoals die per traject is 
omschreven, tenzij anders vermeld. Na 
afloop van het traject wordt aan de 
deelnemer aangeboden het 
deelnemerschap om te zetten in een jaarlijks 
lidmaatschap. Het lidmaatschap van Dutch 
Adaptives geeft Toegang Tot de community 
en producten en diensten die exclusief voor 
leden zijn. Deelnemers jonger dan 18 jaar 
mogen alleen meedoen onder 
verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd 
of door hen aangewezen begeleiders. 
(Deelnemen aan Dutch Adaptives Start To 
Trial is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen 
verantwoordelijkheid) .  

 

Inschrijving vanuit het 
buitenland 
Ook (rechts)personen die niet in Nederland 
wonen kunnen deelnemer worden van  
Dutch Adaptives Start To Trial. Ongeacht de 
woonplaats is de deelnemersbijdrage en 
sponsorverplichting gelijk aan vastgestelde 
bedragen. 

 

Betaling en donatie 
Het inschrijfgeld voor deelname aan het 
traject Start To Trial bedraagt €210,-te 
betalen in 6 termijnen van €35  

Het inschrijfgeld zal niet worden 
teruggestort indien een deelnemer zich 
afmeldt. Een deelnemer verplicht zich bij 
eerste betaling tot het betalen van het 
volledige bedrag. Bij niet voltooien van het 
traject is geen restitutie mogelijk.  

 

Aanvang Inschrijving 
De inschrijving van Dutch Adaptives Start To 
Trial gaat in op de datum van de eerste 
betaling voor het deelnemerschap aan 
stichting Dutch Adaptives. 
 

Beëindiging auTomatische 
incasso 
Dutch Adaptives is een stichting. De incasso 
voor inschrijving van Dutch Adaptives Start 
To Trial voor het deelnemerschap zal na 6 
termijnen worden beëindigd.  

  

http://www.dutchadaptives.nl/
https://dutchadaptives.nl/statuten-oprichting-da-1/
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Aansprakelijkheid 

De organisatie van de Dutch Adaptives Start 
To Trial en Dutch Adaptives  zijn op geen 
enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) 
aansprakelijk voor ongevallen, ziekte of 
schade dan wel verlies en/of diefstal van 
persoonlijke bezittingen van deelnemers en 
supporters. Dutch Adaptives behoudt zich 
het recht voor wijziging van het traject of de 
Dutch Adaptives Start To Trial geheel of 
gedeeltelijk af te gelasten op grond van 
extreme weersomstandigheden, beperkte 
aanmeldingen en/of andere calamiteiten 
en/of overmacht. Indien dit het geval is, zal 
de organisatie zich Tot het uiterste 
inspannen om een alternatief evenement te 
organiseren. Dutch Adaptives kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor 
persoonlijk gemaakte kosten wanneer het 
Dutch Adaptives Start To Trial moet worden 
afgelast. De eigen bijdrage zal niet worden 
teruggesTort. Indien de Dutch Adaptives 
Start To Trial wordt geannuleerd zal het 
sponsorgeld ingezet worden voor andere 
evenementen voor Toegankelijke sport 
georganiseerd door Dutch Adaptives.  

Het is verplicht voor de deelnemer om een 
aansprakelijkheidsverzekering te hebben ten 
tijde van het traject.  

 

Privacy 

De bescherming en beveiliging van 
persoonlijke gegevens van de leden van 
Team Dutch Adaptives en webbezoekers is 
van groot belang voor Stichting Dutch 
Adaptives. Wij houden ons aan de eisen van 
de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Dutch 
Adaptives verstrekt persoonsgegevens nooit 
aan derden onder dat daarvoor 
Toestemming is gegeven of daarvoor een 
wettelijke grondslag bestaat. Dutch 
Adaptives heef het recht om wijzigingen aan 
te brengen in deze verklaring. Leden 
dienden daarom regelmatig de tekst van het 
Privacy= en cookiebeleid voor het meest 
actuele beleid te raadplegen,  

Deelnemers gaan akkoord met het gebruik 
van hun beeltenis in druk, op foTo, film, 
video e.d., gemaakt ten tijde van deelname 
aan de Dutch Adaptives Start To Trial, voor 
promotionele doeleinden van Dutch 
Adaptives 

Deelnemers kunnen na de Dutch Adaptives 
Start To Trial door Dutch Adaptives worden 
benaderd voor fondsenwervende 
doeleinden en informatie, uitsluitend per e-
mail en met de mogelijkheid zich daar 
verder voor af te melden. 

Vragen? 
Heb je vragen over de algemene 
voorwaarden? Dat horen wij graag! Dan heb 
je ze tenminste echt gelezen. Je kan ze 
stellen door ons te e-mailen.  
Wij zijn bereikbaar op 
info@dutchadaptives.nl. (Wij beloven binnen 
48 uur op je e-mail te reageren) .  

http://www.dutchadaptives.nl/
mailto:info@dutchadaptives.nl

