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1- Algemeen 

1.1 De bepalingen van deze voorwaarden en wedstrijdregels zijn van toepassing op iedere 

overeenkomst tussen RHEDERLAAG GAMES en de ATLEET waarop de organisatie deze 

voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Dit reglement kan altijd gewijzigd worden door 

de organisatie en de meest actuele versie is altijd te vinden op www.rhederlaag-games.nl. 

1.2 Wanneer één of meerdere bepalingen in dit reglement nietig zijn, of vernietigd mochten 

worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van 

toepassing.  

1.3 ATLETEN-onderwerpen zich aan de door RHEDERLAAG GAMES aangewezen 

toezichthoudende begeleiding, gegeven instructie en reglementen en verklaren deze na te 

leven. Wanneer ATLETEN de instructies en/of reglementen overtreden, dan is dat een reden 

voor RHEDERLAAG GAMES om de ATLEET in kwestie te ontzeggen van verdere 

deelname. In een dergelijk geval heeft de ATLEET geen recht op teruggave van de betaalde 

bedragen.  

1.4 Met deelname gaat de ATLEET-akkoord met de algemene voorwaarden, privacy policy 

en user agreement.  

1.5 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist RHEDERLAAG GAMES. 

1.6 RHEDERLAAG GAMES behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het 

evenement te annuleren zonder dat RHEDERLAAG GAMES gehouden is tot enige 

schadevergoeding. ATLEET ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Het volledige 

bedrag, exclusief administratiekosten, zal in dit geval worden terug betaald.  

2- Deelname en inschrijven 

2.1 Deelname aan RHEDERLAAG GAMES is voor alle ATLETEN die trainen in een 

officiële Affiliatie, een Cross Box of een andere sportschool die is aangemeld bij 

RHEDERLAAG GAMES.  

2.2 RHEDERLAAG GAMES is een buddy wedstrijd op twee niveaus, Moderate & Hard. 

Moderate is voor de recreant sporters die lekker trainen, maar die nog niet alles beheersen en 

wat missen in kracht en ervaring. Hard is voor de ervaren atleten die vrij sterk zijn, de meeste 

oefeningen beheersen en klaar zijn voor een uitdaging. De volgende categorieën zijn 

mogelijk: 

• Man + Man koppel Moderate 

• Man + Man koppel Hard 

• Vrouw + Vrouw koppel Moderate 

• Vrouw + Vrouw koppel Hard 

• Man + Vrouw koppel Moderate 

• Man + Vrouw koppel Hard 
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2.3 De atleet is bekend met de bewegingen en belasting die daarbij hoort. De atleet verklaart 

zelf zijn/haar grenzen te kunnen aangeven. Op het moment dat een atleet besluit te stoppen, 

kan hij/zij geen aanspraak maken op prijzen en/of teruggave van betaalde bedragen. 

2.4 Deelname aan RHEDERLAAG GAMES is geheel op eigen risico. De organisatie is op 

geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel of schade als gevolg van deelname aan 

RHEDERLAAG GAMES. 

2.5 Onsportief gedrag, vals spelen en/of het omzeilen van het reglement leiden tot 

diskwalificatie. 

2.6 De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar. ATLETEN onder de 18 jaar moeten voor 

de RHEDERLAAG GAMES expliciet toestemming kunnen overleggen van een 

ouder/verzorger.  

2.7 Inschrijven voor RHEDERLAAG GAMES verloopt via http://rhederlaag-

games.nl/inschrijven/ 

2.8 Voor deelname aan de RHEDERLAAG GAMES moet een ticket gekocht worden.  

2.9 Alle tickets zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.  

2.10 Terugbetaling van het bedrag van gekochte tickets is niet mogelijk. 

3- Events 

3.1 De regels met betrekking tot de door de sporter te verrichten bewegingen zijn 

voorgeschreven door de RHEDERLAAG GAMES organisatie. Deze voorschriften zijn 

bindend en overtuigend. 

3.2 De RHEDERLAAG GAMES is verantwoordelijk voor het tonen van de Standards, de 

nodige bewegingen en legt deze uit aan zowel atleten als juryleden. 

3.3 De ATLEET is verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de bewegingen volgens de 

movement Standards. Uitvoeringen die niet voldoen aan de movement Standards zullen 

afgekeurd worden door de Jury. 

3.4  Geef vooraf fysieke beperkingen aan die de movement Standards belemmeren bij 

RHEDERLAAG GAMES. RHEDERLAAG GAMES bepaalt vervolgens of de beperking 

toelaatbaar is of niet. 

3.5 Beweging ondersteunende middelen die niet zijn toegestaan: straps, handschoenen met 

rubber/siliconen, gewicht ondersteunende middelen. 

3.6 Beweging ondersteunende middelen die wel zijn toegestaan: sleeves, wrist wraps, sport 

tape, magnesium, leren handschoenen, riemen. Bij twijfel heeft de RHEDERLAAG GAMES 

het laatste woord. 
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4- De RHEDERLAAG GAMES 

4.1 Deelname aan de RHEDERLAAG GAMES is op basis van registratie. Er zijn in totaal 

120 plekken beschikbaar voor de finale. Deze plekken worden verdeeld op basis van het 

aantal registraties per divisie. 

4.2 De RHEDERLAAG GAMES zijn in Giesbeek, zowel bij de Rhederlaag, De Giese Kop 

als op de sportvelden van GSV. 

4.3 Tijdens de RHEDERLAAG GAMES zullen alle ATLETEN minstens 3 Events doen op 

het niveau van de divisie waarin zij deelnemen. Deze zullen op de wedstrijddag bekend 

worden gemaakt in een briefing door RHEDERLAAG GAMES. Dit is het enige moment 

waarop dit wordt gedaan. 

4.4 Te laat aanwezig zijn bij de atleten registratie, of niet op tijd komen bij het starten van de 

heat resulteert in een DNS (Did Not Show) en kan leiden tot diskwalificatie.  

5- Protesten 

5.1 Formeel protest aantekenen met betrekking tot een event of jurering tijdens de SPELEN 

kan alleen via de headjudge. Dit moet meteen direct na afloop van het desbetreffende event en 

voordat het volgende event in dezelfde divisie is gestart. Formeel protest aantekenen kan 

enkel en alleen gebeuren door een ATLEET.  

5.2 Daar waar het reglement niet voorziet, bepaalt RHEDERLAAG GAMES en/of de 

headjudge.  

6- Aansprakelijkheid  

6.1 RHEDERLAAG GAMES is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van 

goederen van ATLETEN, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit 

voortvloeiende schade. De ATLEET is zich ervan bewust dat deelname aan RHEDERLAAG 

GAMES risico’s met zich meebrengt en dat eventuele schade door deelname voor eigen 

rekening en risico is.  

6.2 De ATLEET zorgt dat hij/zij afdoende verzekerd is tegen het risico van schade die hij/zij 

of een nabestaande mocht lijden door letsel, ziekte of overlijden veroorzaakt door zijn/haar 

deelname aan RHEDERLAAG GAMES. 

6.3 RHEDERLAAG GAMES is niet verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie of diefstal 

aan eigen materiaal van de ATLEET.  

6.4 RHEDERLAAG GAMES verzorgt haar activiteiten met gedegen en goed functionerende 

materialen. Kosten door schade of vernieling door onzorgvuldige omgang met materiaal 

kunnen verhaald worden op de desbetreffende ATLEET. 

6.5 De aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking die de verzekering biedt.  
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7- Privacy  

7.1 Door deelname aan RHEDERLAAG GAMES verleent de ATLEET-toestemming aan 

RHEDERLAAG GAMES tot het gebruik van persoonsgegevens van de ATLEET voor het 

verzenden van informatie aan de ATLEET, voor interne geanonimiseerde data-analyse en tot 

openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten. 

7.2 De in het kader van RHEDERLAAG GAMES of de overeenkomst eventueel of namens 

RHEDERLAAG GAMES gemaakte foto’s, films, dan wel andere materialen of bestanden, 

zijn eigendom van RHEDERLAAG GAMES, ongeacht of deze aan de ATLEET of aan 

derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen. 

7.3 De ATLEET verleent bij voorbaat toestemming aan RHEDERLAAG GAMES voor 

openbaarmaking van gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal waarop de ATLEET 

zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van RHEDERLAAG GAMES (inclusief 

commerciële uitingen).  

8- Geschillen  

8.1 Wanneer het evenement niet verloopt volgens de verwachtingen van de ATLEET, is de 

ATLEET verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan RHEDERLAAG 

GAMES. Wanneer de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost, kan de atleet dit 

uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het evenement, schriftelijk gemotiveerd kenbaar 

maken aan RHEDERLAAG GAMES.  

8.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende 

rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden om dit geschil langs minnelijke 

weg te beëindigen. Slagen partijen daar niet in, dan zal een geschil als hiervoor bedoeld 

exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van Groningen.  

9- Overmacht  

9.1 Overmacht bestaat wanneer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al 

dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door 

omstandigheden aan de kant van RHEDERLAAG GAMES, zoals personeelsproblemen, 

vervoersproblemen, locatie omstandigheden (met inbegrip van wanprestatie door leveranciers 

en weersomstandigheden).  

9.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.  

9.3 Mochten de SPELEN in geval van overmacht geen doorgang vinden, dan zal door 

RHEDERLAAG GAMES geprobeerd worden om een nieuwe datum te plannen om de 

SPELEN doorgang te geven. Mocht dit niet lukken, dan is er geen mogelijkheid tot teruggave 

van het deelname bedrag van de RHEDERLAAG GAMES. 

 

 


