
Inschrijfreglement Nunspeetse Jeugdkeiler 

1. De “Strijd om de Nunspeetse Jeugdkeiler” is een initiatief van de Lions Club Nunspeet.  

2. Jaarlijks op 1 januari 12:00 uur start de inschrijving voor de Nunspeetse Jeugdkeiler voor 
het betreffende jaar. De enige geldige inschrijfmogelijkheid is aanmelden via de 
inschrijfbutton op www.nunspeetsekeiler.nl.  
Voor de Jeugdkeiler geldt dat de inschrijving gedaan moet zijn door een volwassene (18+). 
De geboortedatum van een deelnemer van de Jeugdkeiler moet liggen tussen 3 juni 2007 en 
2 juni 2012.  
Inschrijving geschiedt op volgorde van datum - tijdstip ontvangst bij de keilerorganisatie.  
De organisatie houdt zich het recht voor om in het geval van systeemproblemen een 
definitieve startplek te geven op basis van loting, die in bijzijn van een notaris zal 
plaatsvinden onder de aangemelde teams.  

3. Er zijn bij de Jeugdkeiler 2 klassementen, een klassement voor meisjes en een klassement 
voor jongens. Een meisjesteam bestaat uit 4 vrouwelijke sporters. Elke andere samenstelling 
van mannelijke en vrouwelijke sporters valt onder een jongens team. Er wordt ook een 
maximum aantal teams per Keiler editie vastgesteld door de organisatie.  
Voor de Jeugdkeiler is het maximum aantal teams vastgesteld op 24. Het minimum aantal 
teams om de Jeugdkeiler doorgang te laten vinden is gesteld op 12 teams.  

4. Inschrijving is definitief na betaling van het deelnamegeld van €50,- per team.  

5. Deelnemers gaan akkoord met publicatie van zijn of haar uitslag.  

6. Deelnemers en begeleiders gaan akkoord met het mogelijke gebruik van zijn/haar 
beeltenis op televisie, video, foto, social media en dergelijke voor reportages door een 
persoon of instantie en voor promotionele doeleinden zonder daarvoor een vergoeding te 
claimen.  

7. De organisatie behoudt zich het recht voor om uw gegevens op te nemen in een bestand 
voor uitnodigingen voor evenementen die zij zelf in de toekomst organiseert. Gegevens 
worden niet aan derden verstrekt.  

8. Een annulering dient via teams@nunspeetsekeiler.nl te gebeuren. De volgende 
voorwaarden gelden: – 6 weken of meer voor het evenement volledige restitutie van het 
inschrijfgeld; – vanaf 6 weken voor het evenement vindt geen restitutie van het inschrijfgeld 
plaats.  

9. De deelnemer mag de teamnaam wijzigen tot 6 weken voor het evenement. Wijzigingen 
dienen via teams@nunspeetsekeiler te worden gedaan.  

10. De organisatie werkt niet mee aan het overdragen van de inschrijving op een ander 
team.  



11. De organisatie heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de 
wedstrijd af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen. 
Ook calamiteiten elders en/of overmacht kunnen tot afgelasting leiden.  

12. Bij afgelasting wordt er geen nieuwe datum in het lopende jaar vastgesteld. De 
eerstvolgende editie vindt in principe een jaar later plaats. De organisatie accepteert geen 
verantwoordelijkheid van de door deelnemers gemaakte kosten en er vindt geen restitutie 
plaats van inschrijfgelden.  

13. De deelnemers aan de Jeugdkeiler zijn verplicht een helm te dragen tijdens het 
mountainbiken.  

14. De deelnemers aan de Jeugdkeiler fietsen bij voorkeur op een eigen mountainbike, 
indien niet beschikbaar neemt het betreffende team contact op met de organisatie voor het 
bespreken van de mogelijkheden.  

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. 


