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1. DEFINITIES 
a. Team: een als zodanig ingeschreven groep van drie personen die deelnemen aan de 

Heineken Studenten Matchrace 2023. 
b. Deelnemer: een van de drie leden van een team. 
c. Schipper: de deelnemer uit het team die de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

draagt. 
d. Organiserende Autoriteit (OA): de commissie aangewezen door het bestuur van G.S.Z. 

Mayday. 
 

2. AANSPRAKELIJKHEID 
a. Deelnemers nemen deel aan de Studenten Matchrace geheel voor eigen risico. De 

organiserende commissie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële 
schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende 
of na het evenement. 

b. Het OA is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder inbegrepen 
de schade aan het schip, aan opvarenden, aan boord aanwezige goederen alsmede 
schade vanwege diefstal en of vermissing daarvan, en aan derden, welke direct en 
indirect in verband met deelname aan de wedstrijd zou kunnen of zijn ontstaan.  

c. De schipper is verplicht de gehuurde boot en alle bijbehorende materialen 
ongeschonden terug te brengen, alsmede de veiligheid en het welzijn van zijn of haar 
bemanning te waarborgen.  
 

3. DEELNAME 
a. Deelname aan het evenement is uitsluitend toegestaan met een geldige inschrijving, 

en na het ondertekenen van de benodigde deelname-, machtigings- en borg 
formulieren op de evenementenlocatie voor de aanvang van het evenement. 

b. Per inschrijving van een team dat zowel minimaal- als maximaal 3 personen is, dient 
tenminste één persoon over voldoende zeilervaring te beschikken om schadevrij te 
kunnen varen. Deze persoon/personen zullen daarbij geen schade toebrengen aan 
eigen boot en/of andere boten. De schipper is verplicht de gehuurde boot en alle 
bijbehorende materialen ongeschonden terug te brengen, alsmede de veiligheid en het 
welzijn van zijn of haar bemanning te waarborgen. 

c. Alle deelnemers zijn verplicht om aan boord een zwem- of reddingsvest te dragen en 
deze zelf mee te nemen.  

d. Alle deelnemers aan het evenement dienen zich respectvol en sportief te gedragen. 
Aanwijzingen/instructies van het OA dienen te alle tijde te worden nageleefd. Negeren 
van instructies, onsportief en asociaal gedrag alsmede ernstig alcoholmisbruik kan 
resulteren in sancties en eventuele (individuele) uitsluiting van het evenement en de 
hiermee verbonden voorzieningen zonder recht op restitutie. 

e. Alle deelnemers dienen voor op het moment van inschrijven voor het evenement een 
leeftijd van tenminste zeventien en maximaal dertig jaar oud te hebben bereikt. 

f. Deelname is alleen mogelijk voor: 
i. Per team moeten er minimaal twee leden zijn die als student ingeschreven 

staan bij een vol- of deeltijdopleiding aan een Nederlandse universiteit of een 
Nederlandse HBO-instelling, ten tijde van het evenement. Dit houdt dus in dat 
maximaal één teamlid niet meer aangesloten hoeft te zijn bij een vol- of 
deeltijdopleiding aan een Nederlandse universiteit of Nederlandse HBO-
instelling. De OA kan hier uitzonderingen op maken na schriftelijke aanvraag.  

ii. Voor alle deelnemers geldt dat zij lid moeten zijn van een studenten 
zeilvereniging die lid is van V.N.S.Z. Nestor. Onder lid wordt een persoon 



verstaan die deel mag nemen aan besloten activiteiten van de vereniging. De 
OA kan hier uitzonderingen op maken na schriftelijke aanvraag.  

iii. Alle deelnemers zijn op wedstrijddagen lid van Dutch Match- and Team Racing 
Association (DMTRA). De OA kan hier uitzonderingen op maken na schriftelijke 
aanvraag. 
 

4. Inschrijvingsprocedure 
a. Inschrijving geschiedt via het digitale inschrijvingsformulier op 

www.studentenmatchrace.nl.  
b. Het digitale inschrijvingsformulier is vanaf 21 maart 16.00 actief voor een inschrijving. 

Inschrijven is mogelijk tot maandag 22 mei om 23.59 uur.  
c. De wettelijke bedenktijd van veertien dagen gaat in op het moment dat het 

inschrijvingsformulier verstuurd wordt. Na betaling is de inschrijving definitief. Tenzij het 
OA anders bepaalt.  

d. Na aanmelding het team verplicht de schipper zich tot betaling van het inschrijfgeld. 
e. Het volledige bedrag à 225 euro per team moet bij de inschrijving betaald te worden via 

iDEAL aan NL35 ABNA 0518 0476 36 t.n.v. “G.S.Z. Mayday” onder vermelding van 
“Studenten Matchrace 2023 <Teamnaam>”. 

 
5. Annulering 

a. In geval van ziekte of verhindering op andere wijze van 1 tot 2 teamleden dient het team 
zelf voor vervangende bemanning te zorgen. Er vindt geen restitutie plaats van het 
inschrijfgeld.  

b. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, 
vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De OA heeft wel als doel (een deel) 
terug te betalen en maakt hierbij een afweging met de reeds gemaakte kosten vanuit 
het OA.  

 
6. Portretrecht 

a. Iedere deelnemer verleent toestemming aan de OA en haar partners voor 
openbaarmaking van het beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens het evenement, 
waarop de deelnemer zichtbaar is. Dit beeldmateriaal mag dus op de sociale media 
worden gebruikt van dit jaar en de volgende jaren. Ook mag het op de website van het 
evenement worden geplaatst. De deelnemer mag tot één week na het openbaar maken 
van het beeldmateriaal bezwaar maken tegen specifieke foto’s en/of videos.  

 
7. Slotbepalingen 

a. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en je als team definitief in te 
schrijven, ga je ook akkoord met de Notice of Race (NoR) die te vinden is op de website 
www.studentenmatchrace.nl.  

b. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist de 
organisatie. 

c. Indien één of meer artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zou zijn, om welke 
reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van 
de voorwaarden. 
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