GEBRUIKSVOORWAARDEN - ATLETIEK.NU

Atletiek.nu (hierna: het “Platform”) is een initiatief van Atletiek.nu (hierna “Atletiek.nu” en “Wij”
genoemd), KvK nummer 55949479, gevestigd te Jane Seymourlaan 15 2135VE, Hoofddorp. Voor
vragen en/of opmerkingen zijn wij bereikbaar via support@atletiek.nu.
INTRODUCTIE
Atletiek.nu is speciaal ontwikkeld om de beleving van een atletiekwedstrijd te verbeteren door het
aanbieden van een platform waar atleten, atletiekverenigingen en atletiekbonden samen komen.
Atleten kunnen door het aanmaken van een account zich inschrijven op diverse atletiekwedstrijden
en hun eigen ontwikkeling in de gaten houden. Atletiek.nu biedt wedstrijdorganisatoren de tools van
onder andere een inschrijfplatform voor hun atletiekwedstrijd en alle benodigdheden voor een
volledige online wedstrijdadministratie. Voor zowel kleine lokale wedstrijden als Nationale
Kampioenschappen. Op basis van deze gegevens worden vervolgens openbare en besloten
ranglijsten ontwikkeld en Gebruikersprofielen aangevuld. In onze Privacy Policy en Cookiebeleid vind
je meer informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken om deze diensten aan te bieden.
Deze Gebruiksvoorwaarden gelden zowel voor ons, Atletiek.nu, als voor jou, de Gebruiker. Een
“Gebruiker” (verder ook “Je” of “Jou” genoemd) in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden is
iedereen die het Platform bezoekt en/of een account heeft aangemaakt (“Gebruikersprofiel”).
Wij willen dat ons Platform zich blijft ontwikkelen met het oog op het gebruiksgemak voor
Gebruikers. Atletiek.nu zal dan ook altijd rekening houden met jouw feedback en wij staan open
voor tips, opmerkingen en vragen over onze diensten.
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GEBRUIKERS

1.1 Gebruikersprofiel
Iedereen heeft toegang tot het Platform, maar om hier intensief gebruik van te maken dien je je te
registreren en een Gebruikersprofiel aan te maken. Gebruikers die zich registreren doen dat met een
eigen e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Om je te kunnen registreren moet je minstens
de leeftijd van zestien (16) jaar bereikt hebben, of ouder dan dertien (13) jaar zijn en de
toestemming hebben van een ouder of voogd. Kinderen jonger dan dertien (13) jaar mogen enkel
worden geregistreerd door een ouder of voogd of door een persoon die hiervoor een machtiging
heeft gekregen. Het staat Atletiek.nu volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken
te bepalen en deze te allen tijde aan te passen.
Bij de registratie dien je correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens in te vullen.
Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de
uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om verouderde gegevens te corrigeren.
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Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Je bent zelf op exclusieve
wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die onder het Gebruikersprofiel verricht worden.
Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van jouw inloggegevens en
Gebruikersprofiel. Wij verwachten van jou dat je elke inbreuk op het vertrouwelijke karakter van
jouw Gebruikersprofiel meldt aan Atletiek.nu. Wij nemen in dat geval de nodige stappen om de
vertrouwelijkheid te herstellen.
Jouw Gebruikersprofiel zal automatisch geüpdatet worden met jouw wedstrijddeelname(s),
uitslagen en eventuele wedstrijdfoto’s.
1.2
Wedstrijdinschrijvingen
Veel atletiekorganisaties en verenigingen gebruiken ons Platform voor het organiseren van
wedstrijden. Iedere organisatie bepaalt zelf de voorwaarden voor aanmelding van een wedstrijd. De
inschrijvingskosten en overige gegevens die nodig zijn voor inschrijving variëren hierdoor per
wedstrijd. Het is ieders eigen verantwoordelijk om deze voorwaarden goed door te nemen. De
specifieke voorwaarden vind je terug bij de wedstrijd en de betreffende wedstrijdorganisatie.
Atletiek.nu is niet verantwoordelijk voor de inschrijfgelden en verdere organisatorische regels bij
wedstrijden, voor vragen hierover kun je terecht bij de betreffende organisatie.
1.3 Wedstrijdresultaten en ranglijsten
Door inschrijving voor een wedstrijd verleen je toestemming aan Atletiek.nu en de betreffende
wedstrijdorganisatie tot openbaarmaking van je naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door
middel van (online) publicatie op het Platform. Deze gegevens worden bovendien ook gedeeld met
ranglijstbeheerders die de ranglijsten verzorgen waarin een overzicht is terug te vinden van beste
prestaties op een onderdeel over één of meerdere jaren. Meer informatie hierover vind je in onze
Privacy Policy.
1.4 Portretrecht
Gebruiker verleent bij voorbaat toestemming aan Atletiek.nu en de wedstrijdorganisatie voor
openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond de wedstrijd gemaakte foto’s en
beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Gebruiker zichtbaar is, die met goedkeuring van de
wedstrijdorganisatie of Atletiek.nu zijn gemaakt en op het Platform van Atletiek.nu of
websites/platformen van de wedstrijdorganisatie zijn geplaatst. Hieronder valt ook het (her)gebruik
van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden. Het in dit artikel bedoelde materiaal kan
kosteloos worden gebruikt.
1.5 Verwijdering van je Gebruikersprofiel
Je kunt jouw Gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door het gebruik hiervan
stop te zetten. Het deactiveren van het Gebruikersprofiel brengt niet automatisch de onmiddellijke
en onherroepelijke verwijdering van jouw account en de bijhorende inhoud met zich mee. Indien je
jouw Gebruikersprofiel wenst te verwijderen, dien je hiervoor een e-mail te versturen aan
support@atletiek.nu. Na verwijdering kunnen de gegevens nog enige tijd aanwezig zijn op de servers
of back-ups. Na verwijdering van je profiel zullen bovendien niet alle gegevens zijn verwijderd, je
naam en wedstrijdresultaten zullen namelijk zichtbaar blijven in de wedstrijdranglijsten. Wanneer je
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ook deze gegevens wilt laten verwijderen, dan kun je hiervoor een verzoek indienen. Meer
informatie hierover vind je in onze Privacy Policy.
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WEDSTRIJDORGANISATIES

Wanneer je als wedstrijdorganisatie het Platform gebruikt om een atletiekwedstrijd te organiseren,
ga je akkoord met onze Licentievoorwaarden en deze Gebruiksvoorwaarden. De
Licentievoorwaarden worden ter beschikking gesteld op het moment dat je een licentie afneemt
voor het organiseren van een wedstrijd. Per wedstrijd wordt een licentie afgenomen.
Als wedstrijdorganisatie ben je verantwoordelijk voor de inschrijving, de verwerking van
persoonsgegevens van de Gebruikers die zich aanmelden voor de wedstrijd, inschrijfgelden,
organisatie en verdere uitvoering van de georganiseerde atletiekwedstrijd. Als organisatie dien je
bereikbaar te zijn voor vragen, opmerkingen of klachten van Gebruikers die willen deelnemen aan
de wedstrijd.
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RANGLIJSTBEHEERDERS

Wanneer je als ranglijstbeheerder het Platform gebruikt ga je akkoord met de betreffende
licentievoorwaarden voor deze dienst. De Licentievoorwaarden worden ter beschikking gesteld op
het moment dat je een licentie afneemt voor het beheren van een of meerdere ranglijsten.
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HET GEBRUIKSRECHT

4.1 Algemeen
Als Gebruiker krijg je een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht van toegang, gebruik en
weergave van het Platform en de inhoud (kortweg: “Gebruiksrecht”). De omvang van het
Gebruiksrecht kan verschillen naargelang de intensiviteit van het gebruik van het Platform. Het
Gebruiksrecht is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je hebt in geen geval het recht om het
Platform en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, in licentie te
geven of op enige andere wijze over te dragen aan een derde partij voor zover daarvoor geen
schriftelijke toestemming voor is gekregen van Atletiek.nu.
4.2 Beperkingen aan het gebruiksrecht
Het Gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die
een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van het
Platform en haar andere Gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van het Platform mag
niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde
partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels. De volgende handelingen zijn in ieder geval
strikt verboden:
- Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van
gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is
geenszins limitatief.
- Zich op ongeautoriseerde wijze de toegang verschaffen tot de inhoud van ons Platform.
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Bij de registratie gebruik maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens.
De beveiliging van Atletiek.nu onderzoeken, uitproberen of het omzeilen van de
technologieën die gebruikt worden door Atletiek.nu, zijn licentiegevers of andere derde
partijen om de inhoud of de service te beschermen;
Het verspreiden van beledigingen, dreigende taal, teksten of foto’s die in strijd zijn met de
goede zeden, of pornografisch, grof en racistisch taalgebruik bevatten.
Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, waaronder het kopiëren, herverdelen,
namaken, ‘rippen’, overdragen, tonen aan het publiek, uitzenden, of beschikbaar maken aan
het publiek van de service of inhoud van het Atletiek.nu Platform of op andere manier
gebruik te maken van het Atletiek.nu Platform of de inhoud die uitdrukkelijk niet is
toegestaan onder deze gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetgeving.
Het verspreiden van computervirussen die mogelijk schade toebrengen aan het Platform.

4.3 Maatregelen
Atletiek.nu heeft het recht alle redelijke en gepaste maatregelen te nemen indien je als Gebruiker in
strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van
derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. Atletiek.nu behoudt een ruime
keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de
draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk.
Atletiek.nu beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente
schorsing van het Gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een Gebruikersprofiel.
Daarnaast kan Atletiek.nu jou de algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op het
platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken. Atletiek.nu stelt jou hiervan op
de hoogte met vermelding van de reden.
Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder
enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. Je kunt als Gebruiker in geen geval aanspraak
maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen. Indien je van
mening bent dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, dien je hiervan melding te maken
bij Atletiek.nu binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. Atletiek.nu zal de
argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen
ongedaan te maken.
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ONZE VERPLICHTINGEN: VEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID

Je kan ervan op aan dat wij een gebruiksvriendelijk Platform aanbieden dat veilig is voor iedere
Gebruiker. We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en
toegankelijkheid van ons Platform te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische,
niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven. De
verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft slechts een inspanningsverbintenis.
Wij stellen het Platform beschikbaar via het Internet en spannen ons in om een zo goed mogelijke
responstijd en toegang voor jou als Gebruiker te realiseren. We hebben het recht om de toegang tot
ons Platform te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder
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voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit
verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde. Atletiek.nu is nooit gehouden tot
terugbetaling van licentiekosten in verband met beperkte toegang of buitengebruikstelling.
Ieder gebruik van het Platform gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen
aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke
elementen of defecten aan ons Platform, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde
oorzaak. Atletiek.nu stelt haar Platform “AS IS” en “AS AVAILABLE” ter beschikking, dit wil zeggen
zonder enige expliciete of impliciete garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en
veiligheid.
Atletiek.nu behoudt de vrijheid om het Platform te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken
of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de
Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.
Stel dat bepaalde inhoud op ons Platform een schending van onze Gebruiksvoorwaarden, de
geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of
eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te
melden. Wij gaan spoedig over tot de (gehele of gedeeltelijke) wijziging, aanvulling of verwijdering
van de gerapporteerde inhoud.
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AANSPRAKELIJKHEID

Je gebruikt ons Platform op eigen risico, wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je eventueel zou
kunnen leiden als gevolg van het gebruik van onze dienst.
Atletiek.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van onvolledige of onjuiste content op het
Platform. Atletiek.nu is niet aansprakelijk voor de inschrijving, organisatie en verdere uitvoering van
atletiekwedstrijden die door wedstrijdorganisaties worden georganiseerd door middel van het
Platform. Voor vragen, opmerkingen of klachten hieromtrent verwijzen we je door naar de
betreffende wedstrijdorganisatie.
Atletiek.nu is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele
en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit
deze Gebruiksvoorwaarden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de
tekortkomingen en kan nooit hoger zijn dan het absoluut maximum van het bedrag dat
overeenstemt met zes maanden gebruik van het Platform. Atletiek.nu is in geen geval aansprakelijk
voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade
valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële
verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van
cliënten en/of mogelijkheden, emotionele schade en reputatieschade. Deze opsomming is louter
indicatief en zeker niet limitatief.
Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming
de aansprakelijkheid van Atletiek.nu in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief
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kosten voor juridische bijstand) in hoofde van Atletiek.nu veroorzaakt, moet de Gebruiker alle
nodige maatregelen nemen om Atletiek.nu van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.
Indien Atletiek.nu door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk
verhinderd is om haar verplichtingen tegenover jou als Gebruiker na te komen, zal er sprake zijn van
overmacht. In dat geval is Atletiek.nu niet gehouden haar verplichtingen ten aanzien van jou na te
komen. Atletiek.nu is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
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TOEPASSINGEN VAN DERDEN

De inhoud van ons Platform kan websites of diensten van derden of een link, hyperlink of framed
link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten (‘toepassingen
van derden’). Deze toepassingen van derden hebben mogelijk eigen gebruiksvoorwaarden en een
eigen privacy beleid. Een toepassing van een derde partij betekent niet automatisch dat er een band
is tussen ons en deze derde partij, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze
toepassingen. Atletiek.nu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg is
van de consultatie of het gebruik van toepassingen van derden. Wij raden de Gebruiker aan om
aandachtig de gebruiksvoorwaarden en privacy beleid van deze andere toepassingen door te
nemen.
Het staat je in principe vrij een link, hyperlink of framed link naar ons Platform te plaatsen, maar wij
behouden ons het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een
afdoende reden moeten aangeven.
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PRIVACY

Wie ons Platform gebruikt, zal in de meeste gevallen bepaalde persoonlijke gegevens vrijgeven die
door ons en onze partners zullen worden verwerkt. Door een intensiever gebruik van het Platform,
waaronder het creëren van een Gebruiksprofiel, zal deze verwerking intensiever worden. Wanneer
je een Gebruikersprofiel aanmaakt stem je ermee in dat we jouw verstrekte persoonsgegevens
mogen verwerken conform de doelstellingen van ons Platform.
Wij hechten veel belang aan jouw privacy en persoonsgegevens. Daarom lichten wij je graag in over
ons beleid rond persoonlijke gegevens. Hiervoor verwijzen we jou graag naar onze Privacy Policy en
Cookiebeleid, waarin je meer informatie vindt over de garanties inzake de bescherming van jouw
persoonsgegevens. Je kunt er in ieder geval van op aan dat Atletiek.nu steeds de grootste zorg hecht
aan de verwerking van jouw persoonsgegevens.
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INTELLECTUELE EIGENDOM

Creativiteit verdient bescherming, zo ook ons Platform en haar inhoud. De bescherming wordt
voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde
Atletiek.nu en derde partijen. Onder inhoud verstaan wij de heel ruime categorie van foto’s, video,
audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikelen, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door
het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere
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toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van ons Platform zelf is
beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Atletiek.nu, haar tag
lines, logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die wij zelf gebruiken op ons Platform
worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. Wij vragen dan
ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de
intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de
rechthebbende.
Als Gebruiker verbindt je je ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de
intellectuele eigendomsrechten van Atletiek.nu of van enige andere partij. Indien je als Gebruiker
een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen
geval worden toegeschreven aan Atletiek.nu. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig
voor rekening van de Gebruiker. Indien Atletiek.nu een claim van een derde partij zou ontvangen
over een inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, is het Atletiek.nu toegestaan deze kosten
door te rekenen aan de inbreukmakende Gebruiker.
10 OVERIGE BEPALINGEN
Bij wijze van uitzondering kan worden afgeweken van deze Gebruiksvoorwaarden, voor zover deze
afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk zijn vastgelegd. Deze afwijkingen gelden
slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. Zij doen geen
afbreuk aan de toepassing van de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.
Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze
Gebruiksvoorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de
overige bepalingen. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in
een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze Gebruiksvoorwaarden
gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.
Deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met
de Nederlandse wetgeving. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst
wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te
vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing worden alle geschillen in verband met de
overeenkomst voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar
Atletiek.nu statutair gevestigd is.
Bij onze FAQ kun je een antwoord vinden op de meeste gestelde vragen. Bij vragen, opmerkingen of
klachten of indien je problemen ondervindt met je Gebruikersprofiel, kan je ons altijd contacteren
via support@atletiek.nu. of via onze contactpagina. We proberen je dan zo snel mogelijk een
antwoord te geven.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

