
1. Begripsbepaling 
1.1 Organisatie 
Stolk’s Paas Parcours wordt georganiseerd door Autoservice Stolk in samenwerking met BURO BRAM, 
hierna te noemen de organisatie. 
 
1.2 Deelnemer 
Een persoon (m/v) die deelneemt aan Stolk’s Paas Parcours, hierna te noemen de deelnemer. 
 
1.3 Groep 
Deelnemers kunnen alleen in groepsverband deelnemen aan Stolk’s Paas Parcours, hierna te noemen de 
groep. Een groep bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. Een groep is als geheel verantwoordelijk 
voor het gedrag van al haar leden. In elke groep zitten minstens 2 volwassenen (18+). 
 
1.4 Paas Parcours 
Het Paas Parcours is een  gratis toegankelijke coronaproof activiteit waaraan men enkel mee kan doen 
wanneer vooraf een startplek is gereserveerd.  
 
1.5 wangedrag 
Onder wangedrag wordt gedrag verstaan welke tot last is van de organisatie, andere deelnemers, andere 
weggebruikers, gebeidsbeheerders of – eigenaren, toezichthouders, politie, militairen en/of 
omwonenden.  
 
2. Schade, risico en wangedrag 
2.1 Schade 
De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht 
aan de organisatie, haar materialen of die van anderen, schade welke onderweg of bij Stolk Autoservice 
op locatie in Dieverbrug wordt aangericht alsmede voor schade toegebracht aan derden. 
 
2.1 Deelname op eigen risico 
Deelname geschiedt volledig op eigen risico. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaard de 
aanmelder van een groep voor hem of haarzelf en al haar teamleden, dat deze de organisatie niet 
aansprakelijk zullen stellen voor schade in welke voor en door welke oorzaak dan ook ontstaan.  
 
2.1 Uitsluiting van deelname bij wangedrag.  
Bij wangedrag van een of meerdere deelnemer(s) wordt de complete groep waartoe hij of zij 
behoort/behoren gediskwalificeerd voor de einduitslag. 
 
3. Deelname 
3.1 Beeldmateriaal 
Een deelnemer geeft door deel te nemen automatisch akkoord aan de organisatie om tijdens het Paas 
Parcours beeldmateriaal (foto’s, video’s, etc.) te maken die door de organisatie vrij gebruikt mogen 
worden. Van de winnende teams zal een teamfoto gemaakt worden die eveneens door de organisatie vrij 
gebruikt mag worden. 
 
 

4. Ondertekening 
De aanmelder van een team bevestigd op het moment van het doorzetten van een reservering 
voor een startplek, dat hij of zij akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden en dat hij of zij 
deze tevens heeft gedeeld met zijn of haar teamleden die eveneens akkoord gaan.  
 
 
 

 
 


