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voorwaarden Kindertriathlon Leidsche Rijn

De Kindertriathlon Leidsche Rijn (verder ‘Kindertriathlon’) 
wordt georganiseerd door de Stichting Kindertriathlon 
Leidsche Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 73382779.
 
Deelname aan de Kindertriathlon is toegestaan voor 
kinderen in de leeftijd van 8 t/m 13 jaar. De leeftijd op 
de wedstrijddag is daarbij bepalend. 

Om deel te kunnen nemen aan de Kindertriathlon moet 
de deelnemer beschikken over:
• Een zwemdiploma A en B;
• Een badmuts is verplicht tijdens het zwemmen (wordt 

ter beschikking gesteld door de organisatie):
• Een deugdelijke fiets, voorzien van goed werkende 

remmen. Elk soort fiets is verder toegestaan, een 
racefiets is zeker niet noodzakelijk;

• Een fietshelm is verplicht tijdens het fietsen. Deze 
moet gedragen worden vanaf het moment dat de fiets 
gepakt wordt in de wisselzone en het moment dat 
deze daar wordt teruggezet (wordt ter beschikking 
gesteld door de organisatie als je deze niet hebt);

• Een licentie van de triathlonbond. In de meeste 
gevallen zal de deelnemer deze nog niet hebben en 
kan eenvoudig een daglicentie gekozen worden bij de 
inschrijving.

Deelname aan de Kindertriathlon is voor eigen risico. 
Als deelnemer ben je verantwoordelijk voor je eigen 
veiligheid en die van andere deelnemers. Neem geen 
onnodige risico’s.

Inschrijven
Om deel te kunnen nemen moet ingeschreven 
worden via www.ntbinschrijvingen.nl en moet het 
inschrijfgeld en de daglicentie betaald worden. Betaling 
is alleen mogelijk via iDeal. Na inschrijving ontvangt de 
deelnemer een bevestiging per mail.

Afmelden 
Afmelden is nooit leuk voor je maar kan natuurlijk 
gebeuren. Deelnemers die zich willen afmelden kunnen 
dit doen door hiervoor een mail te sturen naar  
info@kindertriathlonleidscherijn.nl 

• Deelnemers die zich minimaal 90 dagen voor het 
evenement bij de organisatie afmelden ontvangen het 
inschrijfgeld volledig retour;

• Bij afmelding minimaal 30 dagen voor het evenement 
ontvangt de deelnemer 50% van het inschrijfgeld 
retour;

• Bij afmelding binnen 30 dagen voor het evenement 
ontvangt de deelnemer geen inschrijfgeld retour;

• Wij proberen inschrijfgeld zo snel mogelijk terug 
te betalen maar doen dit uiterlijk 30 dagen na de 
afmelding.

Wanneer de Kindertriathlon door overmacht op of kort 
voor de wedstrijddag wordt afgelast wordt er geen 
inschrijfgeld terugbetaald.

Privacy
Bewust of onbewust deel je gegevens met ons. Wij 
vinden het vanzelfsprekend dat wij zorgvuldig met je 
gegevens omgaan. Wij verzamelen ook alleen gegevens 
die nodig zijn voor deelname aan het evenement en 
communicatie richting de deelnemers. Gegevens die wij 
verzamelen zijn:
• Voornaam;
• Achternaam;
• Geboortedatum;
• Adres;
• Telefoonnummer;
• Emailadres.
We bewaren je gegevens niet langer dan op grond van 
de AVG is toegestaan.

Aangezien deelnemers aan de Kindertriathlon zonder 
uitzondering minderjarig zijn gaan wij ervan uit dat 
inschrijven altijd gebeurt met toestemming van ouder/
voogd. 

Wij verstrekken geen gegevens aan derden tenzij dit 
voor het organiseren van de Kindertriathlon noodzakelijk 
is of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij geven je 
gegevens niet aan onze sponsors.
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Voor het organiseren van de wedstrijd willen wij je 
informatie kunnen toesturen en je naam vermelden in 
uitslagen. Informatie die we toesturen kan ook gaan over 
onze sponsors maar we gaan daar terughoudend mee 
om. Ook kan het zijn dat we foto- of filmmateriaal van 
je gebruiken voor onze website, social media of andere 
communicatiekanalen. Als je dit niet wilt, laat ons dat 
dan weten via info@kindertriathlonleidscherijn.nl 

Je hebt altijd recht op inzage in de gegevens die wij van 
je bijhouden. Wanneer je dit wilt, en voor vragen over 
privacy en dergelijke kunnen je een mail sturen naar 
info@kindertriathlonleidscherijn.nl 

Tot slot
De organisatie hecht bovendien veel waarde aan een 
veilige wedstrijd, onderling respect en sportief gedrag. 
Deelnemers en/of hun begeleiders die de veiligheid 
in gevaar brengen of zich niet respectvol of sportief 
gedragen kan de toegang tot het evenement ontzegd 
worden. Instructies van organisatie en verkeersregelaars 
dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 


