
 

 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN EVENTS (versie 2022) 
 

Sporta Spot Kempen en Sporta Spot Maasland zijn onderdelen van Sporta-centrum vzw en zullen verder 
enkel vermeld worden als Sporta 

 
1. RESERVERING 

1.1. De overeenkomst komt tot stand door de aankoop van een ticket. Sporta bevestigt deze bestelling door middel 
van een bevestigingsmail met ticket dat naar de deelnemer wordt verzonden. 

1.2. Om de veiligheid te waarborgen, dienen kinderen onder de 14 jaar vergezeld te zijn van een begeleider (18+). 
 

2. ALGEMEEN 
2.1 Elke klant verklaart zich akkoord met het reglement van Sporta door de reservatie en de betaling van het ticket. 

Het personeel van Sporta is gemachtigd om elke bezoeker of gast de toegang tot het domein te ontzeggen ingeval 
dat de wet of het reglement wordt overtreden. 

2.2 Alle geschillen omtrent de naleving van dit reglement zullen beslecht worden voor de bevoegde rechtsbanken van 
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout. 6.3.  

2.3 Het Belgisch recht is van toepassing. 
2.4 De deelnemers worden verwacht de richtlijnen van de begeleider steeds te volgen. 
2.5 Bij het betreden van het terrein gaat men akkoord met het feit dat men gefotografeerd of op video kan worden 

opgenomen. Dit beeldmateriaal zal gebruikt worden voor externe publicatie (website, sociale mediakanalen, …).  

 
3. VERZEKERING 

3.1 Verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid zijn inbegrepen in de prijs. 
3.2 Polisnummer: 45.240.869: Sporta-centrum vzw werkt samen met Sporta-federatie vzw. De polis heeft als doel de 

niet-leden van de verzekeringsnemer te verzekeren als zij deelnemen aan sportpromotionele activiteiten.  
3.3 Diefstal, verlies en schade aan materialen van de deelnemers is niet verzekerd. 
 

 
4 AANSPRAKELIJKHEID 

4.1 De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade ingevolge het niet nakomen de richtlijnen van de 
begeleider. 

4.2 De deelnemer wordt eveneens aansprakelijk gesteld voor alle schade en verlies veroorzaakt door zijn/haar 
toedoen en hierbij (morele en/of materiële) schade berokkend aan derden, goederen van derden of goederen 
van Sporta. 

4.3 Indien de deelnemer door zijn gedrag of handelen de veiligheid of integriteit van Sporta, het personeel, 
begeleiders of andere deelnemers of supporters in het gedrang brengt, heeft Sporta het recht om de deelnemer 
met onmiddellijke ingang uit te sluiten voor verdere deelname zonder gerechtigd te zijn op enige 
schadevergoeding of op terugbetaling van een deel of het geheel van de deelnameprijs en gekozen opties. Alle 
daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de desbetreffende deelnemer. 
 
 

5 ANNULERINGSVOORWAARDEN 
5.1 Sporta behoudt zich het recht om eenzijdig de activiteit te annuleren. In dat geval zal het betaalde 

inschrijvingsgeld terug gestort worden. 
5.2 Bij annulatie door de deelnemer of no show wordt het overgeschreven bedrag niet terug gestort. 

 

 
 

 


