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Algemene Voorwarden  
 
NL1. Participatie   
De activiteiten van de REcycle Club zijn gereserveerd voor organisaties en actieve 
partners in de vastgoedsector, waaronder architecten, ontwikkelaars, financiële 
instellingen, agentschappen, ondernemers, experts, consultanten, advocaten, 
overheidsinstellingen en hun partners. ... Alle deelnemers moeten minstens 18 jaar 
oud zijn en zich registreren op het formulier dat hun gegeven is.  
 
NL2. Wettelijke regels van aansprakelijkheid 
- Deelname vereist een goede gezondheid. De organisatie beveelt een preventief 
medisch onderzoek aan door een gekwalificeerde sportarts. De organisator kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor gezondheidsproblemen van de deelnemer. 
- REcycle club is niet aansprakelijk voor de schade, verlies en/of diefstal van 
persoonlijke eigendommen van de deelnemer voor, tijdens en na het evenement. 
 
NL4. Registratie en annuleringsbeleid 
- Inschrijving voor een activiteit van REcycle club zal worden afgerond na betaling en 
na registratiekosten. 
-Als het evenement, in uitzonderlijke omstandigheden, niet kan plaatsvinden, kan de 
deelnemer geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld vorderen. De organisator 
kan niet verplicht worden om het inschrijvingsgeld terug te betalen. 
- In geval van niet-deelname, om welke reden ook, kan geen terugbetaling van het 
inschrijvingsgeld worden aangerekend. Het overschrijven van het inschrijvingsgeld 
naar iemand anders is strikt verboden. 
- Als een team zijn inschrijving binnen de 15 dagen van het evenement annuleert, 
word er 50% van het inschrijvingsgeld gefactureerd. Als een inschrijving 8 dagen 
voor het evenement of later wordt geannuleerd, zal het totale bedrag gefactureerd 
en verschuldigd worden.  
Annuleringen moeten schriftelijk naar de organisatoren verzonden worden.  
-Een annulering die na deze deadline wordt gedaan, geeft geen terugbetaling. 
-Als de betaling niet uitgevoerd is 8 dagen voor het evenement, wordt de inschrijving 
geannuleerd. 
 
 
NL5. Publiceerrechten voor foto’s en films 
-Door deel te nemen aan een activiteit van REcycle club, gaat u akkoord met het 
mogelijk gebruik van uw informatie en beeld op papier, film, video, ... door de 
organisator. Dit heeft promotionele doeleinden. Er mogen geen kosten geëist 
worden. 
 
NL6. Privacybeleid  
 Elke deelnemer stemt ermee in om zijn medische gegevens te geven aan medische 
professionals, indien nodig/van toepassing. Hierbij gaat elke deelnemer er ook mee 
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akkoord om alle medische behandelingen te volgen die hem word aanbevolen en de 
kennisgeving aan zijn familieleden toe te kennen, naargelang het van toepassing is. 
 
NL7. Milieu  
Als onderdeel van de activiteiten van de REcycle club, staan respect voor natuur en 
milieu ook centraal in onze bezorgdheden. 
 
 
 


