Algemene voorwaarden organisaties
Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door een lokale organisatie te organiseren zwemevenement de Zwem4daagse.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft
ingeschreven voor deelname aan het evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (de lokale organisatie die het zwemevenement organiseert)
waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
e. KNZB; de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Dit is de overkoepelende organisatie van de
Zwem4daagse.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.
Artikel 2: Evenement op www.zwem4daagse.nl
2.1 Na het aanmaken van een evenement door een organisator is deze zichtbaar op
www.zwem4daagse.nl, tenzij door de organisator wordt aangegeven dat dit niet moet gebeuren.
2.2 Wanneer een organisator bij het evenement inschrijfkosten invoert, hebben deelnemers de
mogelijkheid zich online in te schrijven op www.zwem4daagse.nl en de betaling hiervoor online te
regelen.
2.3 De ingeschreven deelnemers zijn zichtbaar, voor zowel de organisator als de KNZB, in de
database.
2.4 Deelnemers betalen hun inschrijving via iDeal. De inschrijfgelden van de deelnemers worden in
eerste instantie op de bankrekening van de KNZB gestort.
2.5 De KNZB garandeert niet dat het online platform steeds goed en zonder fouten of storingen
werkt. De KNZB is niet aansprakelijk voor schade die de Organisator lijdt als gevolg van het online
platform (waaronder begrepen het niet of niet zonder fouten functioneren van het online platform).
2.6 De KNZB is niet aansprakelijk te stellen voor claims van derden die schade hebben geleden
door/als gevolg van een Evenement.
2.7 Een Zwem4daagse evenement dat wordt toegevoegd aan de Zwem4daagse-database, mag door
de KNZB op de officiële KNZB-Zwem4daagse pagina als evenement automatisch aangemaakt
worden en gepromoot worden. Wanneer een organisatie dit niet wenselijk acht, dient zij contact op
te nemen met de KNZB door een mail te zenden naar zwem4daagse@knzb.nl
Artikel 3: Inschrijfgelden
3.1 De KNZB betaalt de inschrijfgelden van de deelnemers uit aan de betreffende organisator.
Hiervoor dienen de bankgegevens van de organisator door de organisator in de database gezet te
zijn.
3.2 Wanneer de betalingsgegevens van een organisatie niet zijn ingevoerd in de database, zullen
inschrijfgelden niet uitbetaald worden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de organisator.
3.3 De uitbetaling van de inschrijfgelden vindt maandelijks plaats, waarbij de inschrijfgelden van de
afgelopen maand uitbetaald worden.
3.4 Bij annulering van het evenement door een organisator worden de inschrijfgelden aan de
organisator uitbetaald en niet aan de ingeschreven individuele deelnemer.
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3.5 Bij annulering van het evenement zorgt organisator zelf voor informatie hier over richting de
individuele deelnemer. Hierbij geeft organisator aan of zij wel of niet tot restitutie van de
inschrijfgelden overgaat en op welke termijn dit zal gebeuren.
3.6 Bij annulering van het evenement zorgt organisator waar nodig voor restitutie van de
inschrijfgelden naar de individuele deelnemers.
Artikel 4: Persoonsgegevens deelnemers
Via de website www.zwem4daagse.nl, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Zwembond
(KNZB), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De KNZB acht
zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens van groot belang. De KNZB zal daarom deze
gegevens zorgvuldig verwerken en beveiligen.
Bij het verwerken van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit
Privacy statement en cookiesbeleid;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
voor legitieme doeleinden;
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen
waarin uw toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren
of te verwijderen.
Voor meer informatie over Privacy zie
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/privacy/
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