Algemene voorwaarden Pon evenementen
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Pon: de besloten vennootschap Pon Holdings B.V. met registratienummer 08017970.
b) Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door
Pon toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
c) Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot deelname van de Deelnemer aan het
evenement.
d) Evenement: evenementen waar Pon aan deelneemt en activiteiten die Pon er omheen
organiseert.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen
Deelnemer en Pon.
Artikel 2 Deelname
3. Pon beschikt over startbewijzen voor evenementen.
4. Deelname aan een Evenement is uitsluitend bedoeld voor medewerkers van Pon of
groepsvennootschappen van Pon en gelieerde ondernemingen tenzij anders vermeld.
5. Indien de reis en het verblijf in werktijd valt, dient de Deelnemer zelf verlof aan te vragen.
6. De deelname geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een
ander in plaats van de Deelnemer te laten deelnemen.
7. De Deelnemer verplicht zich bij de registratie tot het betalen van een eigen bijdrage.
8. Deelname aan het Evenement is definitief indien:
a) de Deelnemer het daartoe strekkende registratieformulier volledig en naar waarheid
heeft ingevuld;
b) de Deelnemer akkoord is met de Algemene voorwaarden Amsterdam Marathon 2022;
c) Pon de eigen bijdrage zoals bij punt 8 beschreven binnen de sluitingstermijn heeft
ontvangen;
d) de Deelnemer een schriftelijke bevestiging van Pon heeft ontvangen na de registratie;
9. Pon zal zorg dragen voor:
a) Een startbewijs voor het evenement
b) ontvangst;
10. Er geldt een eigen bijdrage voor deelname aan een Evenement
11. De eigen bijdrage dient voor de deadline van de inschrijving van het Evenement op de
bankrekening van Pon te zijn bijgeschreven. Als niet tijdig aan de betalingsverplichting wordt
voldaan, kan deelname worden geweigerd.
Artikel 3 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. Pon is niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook
genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het
directe gevolg is van aan Pon toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van
aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten
ten gevolge van letsel of overlijden.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Pon
voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van Pon tot
vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van Pon
ter zake van die schade uitkeert.

3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door
zijn deelname.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in
zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij/zij zich door training en
anderszins voldoende zal hebben voorbereid. Pon adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en
dringend zich in verband met de deelname sportmedisch te laten keuren.
Artikel 4 Annulering
1. Bij annuleringen zal Pon zich inspannen om een vervangende deelnemer te vinden.
2. Indien de Deelnemer de Overeenkomst annuleert zal restitutie van de eigen bijdrage niet
mogelijk zijn.
Artikel 5 Persoonsgegevens en privacy
1. Om deelname aan het Evenement mogelijk te kunnen maken, kunnen wij bij de registratie
de volgende (persoons)gegevens van de Deelnemer vragen: voornaam, achternaam,
roepnaam, geslacht, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, functie, bedrijf, shirt maat,
broek maat, ICE naam, relatie tot ICE naam, ICE telefoonnummer en speciale voeding/
allergieën. Deze persoonsgegevens worden door Pon uitsluitend gebruikt voor de uitvoering
van de Overeenkomst en worden na afloop van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk
verwijderd. Pon zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze
Overeenkomst vertrouwelijk en conform relevante wet- en regelgeving behandelen.
2. Door deelname aan het Evenement is de Deelnemer zich ervan bewust dat Pon zijn/haar
persoonsgegevens gebruikt in het kader van het Evenement. De gegevens worden gebruikt
om:
- de verzekering, maaltijden en startbewijzen te arrangeren;
- contact met Deelnemers op te nemen om relevante informatie te verschaffen aangaande
het Evenement;
- in geval van nood of indien anderszins noodzakelijk contact op te nemen met ICE
contactpersonen
3. Om deelname aan het Evenement mogelijk te maken is het noodzakelijk om de
contactgegevens van de Deelnemer te verstrekken aan onze partner WE-link Sport Events.
WE-link zal het boeken van de startbewijzen voor haar rekening nemen en hiertoe contact
opnemen met de Deelnemers. Uw relevante gegevens voor deelname worden door WE-link
gedeeld met de organisatie welke de startbewijzen verstrekken en om uw sportieve
prestatie kenbaar te maken in het totale eindklassement.
4. Voor meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en de
rechten die u daarbij heeft, verwijzen wij u naar ons privacy statement
(https://pon.com/privacyverklaring-pon/). Als u vragen heeft over privacy of anderszins
meer informatie wenst te hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Pon via
privacy@pon.com of per post via: Stadionplein 28, 1076 CM Amsterdam, Nederland.
Artikel 6 toepasselijk recht en geschillenregeling
1. deze algemene voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht.
2. Geschillen tussen de Deelnemer en Pon worden ten eerste beslecht door overleg tussen
Deelnemer en Pon, wanneer Pon en Deelnemer er niet uitkomen worden geschillen
voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

