Deelnemersvoorwaarden KidsRide 2017 1.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de KidsRide, een 600 meter sprint op het
officiële parcours van de finishlocaties van de BinckBank Tour, maar dan (niet competitief)
voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar, waarvoor via de website www.binckbanktourvenray.nl
een toegangsbewijs kan worden verkregen.
2. De KidsRide wordt georganiseerd door Golazo Sports N.V., gevestigd in Paal-Beringen aan
de Schoebroekstraat 8, hierna ook te noemen “Golazo”.
3. Golazo is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Een herziene versie van de
voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website worden geplaatst onder vermelding van de
datum van wijziging. De voorwaarden kunnen worden gedownload vanaf de website.
4. Golazo behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de KidsRide
niet door te laten gaan dan wel de (vorm van) de KidsRide te wijzigen. In deze gevallen kan
geen aanspraak op enige (schade) vergoeding worden gemaakt.
5. Ieder meisje of jongen tussen de 7 en 12 jaar is gerechtigd aan de KidsRide deel te nemen,
op voorwaarde dat zij of hij schriftelijke toestemming tot deelname heeft van haar/ zijn
ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
6. De deelnemer dient zelf een fietshelm mee te nemen om het parcours van de KidsRide af
te (mogen) leggen.
7. De deelnemer dient zelf een veilige en geschikte fiets mee te nemen om het parcours van
de KidsRide af te (mogen) leggen. De fiets kan voorafgaand en na afloop van de KidsRide in
een speciaal hiervoor voorziene fietsenstalling geplaatst worden nabij de Kids Area. Deze
fietsenstalling is bewaakt, maar plaatsing van eigen fiets blijft op eigen risico.
8. Deelname is uitgesloten voor: a) Iedereen tussen de 7 en 12 jaar die geen schriftelijke
toestemming voor deelname aan de KidsRide heeft van een ouder of wettelijk
vertegenwoordiger. b) Iedereen die buiten de leeftijdscategorie valt als genoemd in artikel 1.
9. Deelnemers van de KidsRide krijgen met maximaal 2 begeleiders toegang tot de speciale
Kids Area.
10. Golazo is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgave van reden uit te sluiten van
deelname.
11. Golazo en/of de door Golazo ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet
aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als
gevolg van de KidsRide, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Golazo.
12. Golazo en/of de door Golazo ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige uit de KidsRide voortvloeiende handeling, tenzij
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Golazo.
13. Klachten over de KidsRide kunnen schriftelijk worden ingediend bij Golazo, afdeling
correspondentie.
14. Vragen met betrekking tot deze actie kunnen worden gesteld aan onze klantenservice op
telefoonnummer +32 11 45 99 00. Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. 15.
15. De KidsRide vindt plaats op 7 augustus in de namiddag (exacte uurschema is opgenomen
op de website). Na aanmelding op de website ontvangt de deelnemer een bevestiging met
verdere informatie die dient als toegangsbewijs.

16. Deelnemers dienen op aangegeven datum naar de Noordsingel in Venray te komen.
17. Aan deelname aan de KidsRide zijn voor deelnemer geen kosten verbonden. Het vervoer
van en naar de KidsRide is wel voor eigen rekening van de deelnemer.
18. De toegangsbewijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
19. Deelnemers dienen de eigendommen van Golazo en derden te respecteren en de
aanwijzingen van medewerkers van Golazo dan wel ingeschakelde derden op te volgen.
20. Er zijn voor deelname aan de actie en de daaronder vallende activiteiten 250 plaatsen
beschikbaar.
21. Bij slecht weer (regen) zal de KidsRide gewoon doorgaan. Alleen bij zware
weersomstandigheden (zware storm/ onweer), zulks ter bepaling van Golazo, zal de KidsRide
worden afgeblazen. Er zal dan geen alternatieve KidsRide worden georganiseerd. In deze
gevallen kan geen aanspraak op enige (schade) vergoeding worden gemaakt.
22. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Golazo voor openbaarmaking van
tijdens of rond de KidsRide gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de
deelnemer zichtbaar is.

