
   

 Voorwaarden The Big Walk - 5 april 2020 

Voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het evenement ‘The Big Walk’, hierna te 

noemen ‘evenement’, voor het Nederlandse publiek, hierna te noemen ‘deelnemer’, door 

Stichting Hulphond Nederland: ‘Hulphond Nederland’. 

Omschrijving van het evenement 

Hulphond Nederland organiseert op 5 april 2020 het evenement The Big Walk. Via de 

online campagnesite www.thebigwalk.nl wordt een deelnemer geïnformeerd over het 

evenement. Meedoen kan door middel van inschrijving, hetgeen € 12,50 kost; dit is een 

directe donatie aan Hulphond Nederland. Per extra deelnemende hond wordt een 

bijdrage van € 7,50 gevraagd. Na inschrijving ontvangt de deelnemer per e-mail een 

ontvangstbewijs. Dit is tevens het startbewijs voor het evenement op 5 april 2020. 

Deelname aan het evenement betekent dat deelnemer akkoord gaat met onderstaand 

reglement. 

Algemeen 

1. Alle personen die deelnemen aan het evenement zijn gebonden aan de bepalingen 

van deze voorwaarden. 

2. Deelname aan het evenement houdt de aanvaarding in van de voorwaarden 

zonder enig voorbehoud. 

3. Hulphond Nederland behoudt zich het recht voor om het evenement op elk 

gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen zonder enige 

mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.  

4. Hulphond Nederland heeft het recht om een deelnemer van het evenement buiten 

te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende 

gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. 

Deelname 

1. Deelname aan het evenement is alleen mogelijk op vertoon van een startbewijs. 

2. Het inschrijfgeld voor het evenement is een donatie aan Hulphond Nederland en 

komt ten goede aan de opleiding en inzet van hulphonden. Bij annulering wordt 

dit bedrag niet gerestitueerd. 

3. Honden die participeren aan het evenement moeten zich houden aan de 

richtlijnen onder het hoofdstuk ‘Deelname hond’. 

4. Deelnemers volgen tijdens het evenement te allen tijde de instructies op van 

Hulphond Nederland, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden. Dit 

is in het belang van het welzijn en de veiligheid van zowel mens als hond. Het niet 

opvolgen van de instructies kan tot gevolg hebben dat deelname aan het 

evenement per direct wordt ontzegd. 

5. Hulphond Nederland heeft het recht om een deelnemer van het evenement te 

diskwalificeren en uit het evenement te verwijderen indien deze instructies niet 

worden opgevolgd. 

6. Deelnemers worden geacht het strand schoon te houden. 

7. Hulphond Nederland heeft het recht om beeldmateriaal dat tijdens het evenement 

is gemaakt via diverse kanalen in te zetten voor promotionele doeleinden. 

 

 

 

http://www.thebigwalk.nl/
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Gebruik gegevens 

1. Met inschrijving voor het evenement gaat de deelnemer er mee akkoord dat 

Hulphond Nederland persoonsgegevens verwerkt zoals aangegeven in het privacy 

statement op de online campagnesite www.thebigwalk.nl.  

2. Alle gegevens die Hulphond Nederland verkrijgt in het kader van dit evenement 

worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform 

de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. 

3. Hulphond Nederland is niet verantwoordelijk voor verloren gegane, ongeldige, 

vertraagde of onvolledige registraties. 

4. De deelnemer erkent dat gebruik kan worden gemaakt van zijn gegevens voor het 

sturen van informatie over Hulphond Nederland en fondsenwervende doeleinden 

van Hulphond Nederland. 

5. Als de deelnemer op deze informatie geen prijs stelt, kan hij dit op elk gewenst 

moment melden aan Hulphond Nederland via info@hulphond.nl. 

Aansprakelijkheid 

1. Hulphond Nederland, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn 

niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op 

enige andere wijze verband houdt met het evenement. 

2. Meer specifiek zijn Hulphond Nederland, de door haar ingeschakelde hulppersonen 

en/of derden niet aansprakelijk: 

- Voor enige aanvullende uitgaven die de deelnemers eventueel maken in 

verband met de deelname aan de actie; 

- Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere 

wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk- computerhardware- of 

software van welke aard dan ook, die het verlies van inzendingen van 

deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan; 

- Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere 

wijze verband houdt met, het wijzigen van het evenement. 

Eventuele klachten kunnen worden ingediend via de website van Hulphond 

Nederland of via info@hulphond.nl. 

Overig 

1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele hieruit 

of uit het evenement voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan 

de rechtbank te Amsterdam. 

2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd 

worden, zal Hulphond Nederland een vervangende bepaling vaststellen die zoveel 

mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert 

en die niet nietig of vernietigbaar is. 

3. Hulphond Nederland kan te allen tijde deze voorwaarden wijzigen; wij raden 

deelnemers daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. 
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