
 

ALGEMENE VOORWAARDEN SWU THYMOS 
 

1. Toepasselijkheid  
 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – ieder 

evenement dat georganiseerd wordt door Sportstichting Wageningen Universiteit Thymos gevestigd te 
Wageningen verder te noemen “SWU Thymos”, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 

overeengekomen.  
 

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met "de deelnemer" bedoeld: iedere persoon die zich bij  
SWU Thymos heeft ingeschreven voor één of meerdere evenementen die worden georganiseerd door 

SWU Thymos. 

 
1.3 Tot de evenementen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn behoren de Thymos Interne 

Competities (ook wel TIC’s), Experiences en Thymos-evenementen. Deze worden verder benoemd als 
“evenement”. 

 

2. Deelname aan evenementen 
 

2.1 SWU Thymos maakt voorafgaand aan een evenement kenbaar welke voorwaarden voor inschrijving 
gelden en welke deelnemerskosten hieraan verbonden zijn. De deelnemerskosten worden weergegeven 

in euro’s, inclusief BTW. 
 

2.2 De deelnemer dient voorafgaand aan deelname aan een evenement akkoord te gaan met de 

voorwaarden en de deelnemerskosten te betalen.  
 

2.3 Betaling van de deelnemerskosten geschiedt door storting of overmaking op een door SWU Thymos 
aangewezen bank- of girorekening. SWU Thymos heeft steeds het recht om zowel vóór als na de 

totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen. 

Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is SWU Thymos bevoegd de overeenkomst te ontbinden 
en wordt de deelnemer uitgeschreven voor het gewenste evenement.  

 
2.4 Alleen wanneer (i) de deelnemer zich op tijd heeft ingeschreven en daarbij akkoord is gegaan met 

de voorwaarden, (ii) de deelnemerskosten op tijd en zoals aangegeven heeft voldaan en (iii) SWU 
Thymos de geslaagde inschrijving bevestigt, kan de deelnemer deelnemen aan het evenement. 
Wanneer betaling niet voorafgaand aan het deelname heeft plaatsgevonden, staat het SWU Thymos 
vrij om te beslissen of de deelnemer al dan niet kan deelnemen aan het evenement.    

 

2.5 Indien de deelnemer zich heeft ingeschreven voor een evenement dient hij/zij hier ook aanwezig te 
zijn. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 48 uur voorafgaand aan de start van het evenement. Indien de 

deelnemer zich na het verlopen van deze termijn voor het evenement afmeldt of zonder goede redenen 

niet aanwezig is, blijven de deelnemerskosten verschuldigd. 
 

2.6 Mocht SWU Thymos besluiten het evenement af te lasten of indien het evenement om onvoorziene 
redenen afgelast wordt, dan worden de deelnemers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en 

krijgen de deelnemers de deelnemerskosten terugbetaald. 
 

3. Verzuim, aansprakelijkheid en beëindiging 

 
3.1 De deelnemer is in verzuim wanneer deze zich niet aan zijn of haar verplichtingen voldoet. Onder 

deze verplichtingen vallen het verrichten van een betaling en inschrijving op de wijze die hiervoor is 
aangegeven door SWU Thymos. 

 

3.2 In geval van verzuim van de deelnemer is SWU Thymos gerechtigd zonder enige verplichting tot 
schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de deelnemer en/of 
het door de deelnemer eventueel aan SWU Thymos verschuldigd bedrag in zijn geheel op te eisen.  

 



3.3 In het geval van aanhoudend verzuim door de deelnemer is SWU Thymos gemachtigd om de 

deelnemer in verzuim op een zwarte lijst te plaatsen. Personen die zich op de zwarte lijst bevinden 
kunnen geweigerd worden bij verdere activiteiten van SWU Thymos. 

 
3.4 SWU Thymos is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt, indien en voor 

zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dagelijkse 

bestuursleden van SWU Thymos. SWU Thymos is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte of 
gevolgschade. 

 
3.5 SWU Thymos is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het niet opvolgen van instructies 

van vrijwilligers en bestuursleden van een evenement, schade die voortkomt uit opzet, roekeloosheid 
of verwijtbare nalatigheid van de deelnemer of schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van 

alcohol of drugs. 

 
4. Privacy 

 
4.1 SWU Thymos verwerkt persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten in overeenstemming met 

haar privacy statement.  

 
4.2 Bij deelname aan een evenement van SWU Thymos kunnen foto’s en video-opnames gemaakt 

worden. Deze kunnen ter verslaglegging op de website, social media-accounts en fysieke posters 
worden verspreid, tenzij schriftelijk door de deelnemer verzocht wordt dit niet te doen. 


