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De Donge Swim Geertruidenberg is een initiatief als gevolg van het Sportakkoord 
Geertruidenberg. Het is een evenement zonder winstoogmerk. 

De formele Organisatie van het evenement ligt bij Sportfondsen Geertruidenberg. 
Sportfondsen Geertruidenberg is verantwoordelijk voor de inhoud van het programma van 
het evenement en de inhoud van de webpagina https://www.ingeertruidenberg.nl/donge-
swim-geertruidenberg 

Artikel 1. DEFINITIES 

1. In deze deelname voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Deelnemer(s): zwemmers die als deelnemers aan de Donge Swim Geertruidenberg 

of daarmee verband houdende side-events geregistreerd zijn bij de Organisatie. 
Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor personen die de door de 
Organisatie vastgestelde minimumleeftijd hebben bereikt. 
500 meter: 13 jaar of 8 tot en met 12 jaar onder begeleiding van een volwassene. 
1.000 en 2.000 meter 13 jaar. 

b. Evenement(en):  
De Donge Swim Geertruidenberg die zal plaatsvinden op de derde zondag van 
september. 

c. Organisatie: Onder organisatie wordt verstaan Sportfondsen Geertruidenberg en door 
de Organisatie ingeschakelde bedrijven en instanties. 

d. Sportakkoord Geertruidenberg: een initiatief dat zich tot doel stelt de sportparticipatie 
in Geertruidenberg te bevorderen, onder meer door breedtesportevenementen in de 
gemeente Geertruidenberg te organiseren. 

Artikel 2. DONATIES 

1 De Donge Swim Geertruidenberg kent twee geldstromen: 
a) Inschrijfgelden en sponsorgelden uit de zakelijke markt en subsidies, deze worden 

gebruikt voor de organisatie en het veilig opleveren van de Evenementen, en 
eventuele opstartkosten voor een volgende editie. 

b) Donatiegelden, deze komen met aftrek van de transactiekosten volledig ten goede 
aan het door de Organisatie aangewezen goede doel.  

Na afloop van het evenement wordt het totaalbedrag van de donaties openbaar gemaakt. 

Artikel 3. INSCHRIJVING 

1 De inschrijving start in juni en sluit een week voor het evenement, tenzij de Organisatie 
besluit deze data aan te passen. De organisatie kan besluiten inschrijven op de dag van 
het evenement op de startlocatie mogelijk te maken. 

2 De organisatie kan een maximum aantal deelnemers per Evenement of onderdeel van 
een Evenement vaststellen. 

3 Deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van 
hun ouder en/of verzorger. Inschrijving door een deelnemer jonger dan 16 jaar geschiedt 
derhalve door ouder en/of verzorger. 

4 De inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld uiterlijk betaald is op de week 
voor het evenement, tenzij de Organisatie besluit deze uiterlijke inschrijftermijn aan te 
passen. Voor daginschrijvingen volstaat betaling op de dag van het evenement. 

Artikel 4. DEELNAME 
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1. Door inschrijving verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met deelname op eigen 
risico. De Deelnemer verklaart ermee bekend te zijn dat het Evenement wordt 
gehouden in een niet als zwemwater aangemerkte zwemgelegenheid.  

2. Elke individuele Deelnemer die zich individueel inschrijft, betaalt inschrijfgeld (incl. 
btw) conform de geldende tarieven en kan optioneel aanvullende producten afnemen 
en/of donatiegeld bijdragen voor het goede doel.  

3. Een Deelnemer verklaart door inschrijving geen gezondheidsproblemen hebben.  
4. Een Deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het 

Evenement bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de 
toelating tot de registratielocatie. 

5. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het online 
betalingssysteem. Is een betaling van een bedrijfsteam niet binnen 14 dagen na 
ontvangst van de factuur voldaan, dan vervalt het deelnamerecht. 

6. Annulering voor een evenement per e-mail bij info@dongeswimgeertruidenberg.nl tot 
1 maand voor het evenement leidt tot volledige restitutie van inschrijfgeld en betaalde 
kosten voor producten onder aftrek van 5,00 euro administratiekosten en inhouding 
van een eventueel donatiebedrag. In de laatste maand voor het evenement is 
annuleren niet meer mogelijk. Wel kan het startbewijs worden overgedragen aan een 
andere deelnemer.  

7. Startbewijzen mogen niet zonder toestemming van de Organisatie worden 
afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden 
ingezet. 

8. Deelnemers die onder schijnbare invloed van alcoholische drank en/of drugs zijn 
en/of overlast veroorzaken kunnen door de Organisatie of daarvoor aangewezen 
functionarissen worden uitgesloten van (verdere) deelname) en dienen het water 
en/of organisatieterrein op eerste aanwijzing te verlaten. 

9. Deelnemers die gezondheidsrisico’s of (blijvend) letsel op (dreigen te) lopen, zullen 
na beoordeling door de medische staf, op medische gronden dwingend geadviseerd 
worden hun deelname direct te beëindigen of te pauzeren. Slechts indien de 
medische staf hiervoor toestemming verleent, kan de deelname hervat worden.   

Artikel 5. WEDSTRIJDREGLEMENT 

1. Bij de Donge Swim Geertruidenberg wordt geen klassement opgemaakt en worden 
geen prijzen uitgereikt. 

2. De deelnemers leggen het parcours af, en onderweg ontvangen zij bij diverse 
controle posten een stempel. 

3. Alle deelnemers ontvangen een medaille na de finish. 

Artikel 6. KLEDING 

1. Het dragen van de door de Organisatie verstrekte badmuts is verplicht tijdens het 
zwemmen. 

Artikel 7. VOORBEHOUD WIJZIGINGEN 

1 De Organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in 
het programma van het Evenement. 

2 De Organisatie behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of 
onvoorzienbare omstandigheden het evenement te annuleren of uit te wijken naar een 
alternatieve locatie, route of alternatieve starttijd / datum. Inschrijfgelden worden bij 
annulering retour gestort onder aftrek van gemaakte kosten door de Organisatie en 
kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen ten goede aan het goede doel. 

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID 
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1. Deelname aan het Evenement is te allen tijde geheel op eigen risico. 
2. Door deelname aan het Evenement verklaart de deelnemer dat hij zich onder meer door 

training voldoende heeft voorbereid op het onderdeel van zijn keuze. 
3. De Organisatie alsook de aan het Evenement verbonden partners, zijn op geen enkele 

manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met 
inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die zou kunnen ontstaan of 
ontstaan is vooraf, tijdens of na afloop van bezoek aan of deelname aan het Evenement. 

4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen 
en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een 
Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP). Daarnaast dient de Deelnemer te 
beschikken over een adequate ziektekostenverzekering. 

5. De Deelnemer moet verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie. Indien de 
verzekeringsmaatschappij van de Deelnemer dit heeft uitgesloten dan dient de 
Deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren. 

6. De Evenementen vallen onder de Collectieve Vrijwilligersverzekering die de gemeente 
Geertruidenberg heeft afgesloten, alsmede onder de verzekeringen van Sportfondsen 
Geertruidenberg. 

Artikel 9. PORTRETRECHT 

1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor 
openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal 
en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor promotionele doeleinden van de 
Organisatie, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. 

Artikel 10. PERSOONSGEGEVENS 

1. Alle deelnemers stemmen door inschrijving  in met de verwerking van hun 
persoonsgegevens, voor zover deze verwerking nodig is voor de organisatie van het 
Evenement. Alle persoonsgegevens worden door de Organisatie conform de Wet 
bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. Uitgezonderd hiervan zijn de 
naam, geslacht en woonplaats, die kunnen worden gepubliceerd op de website (startlijst) 
of op de website(s) van partners en dienstverleners. 

2. Deelnemers worden opgenomen in het verzendbestand van nieuwsbrieven die de 
Organisatie op onregelmatige momenten verzendt aan (oud-)deelnemers van 
evenementen die door de Organisatie georganiseerd worden. Bij een dergelijke 
nieuwsbrief is altijd een afmeldoptie aanwezig. 

3. Inschrijvers hebben te allen tijde het recht op inzage in, en verwijdering van hun 
persoonlijke gegevens door contact op te nemen met de Organisatie. 

Artikel 11. VEILIGHEID 

1. De Deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de Organisatie, reddingsbrigade, 
verkeersregelaars, politie en overige functionarissen opvolgen.  

Artikel 12. OVERIGE 

1. In geval van onduidelijkheid in en/of onvolledigheid van dit reglement, besluit de 
Organisatie wat de handelwijze moet zijn. 

VRAGEN? 

Heb je nog vragen? Mail dan naar info@dongeswimgeertruidenberg.nl 
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