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Artikel 1 Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen georganiseerd 

door de FRC.  

2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts 

geldig indien deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in het reglementen van het 

desbetreffende evenement. 

3. Door het inschrijven, deelnemen en/of bezoeken van een evenement gaat u 

akkoord met deze algemene voorwaarden. 

4. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over deelnemer,  is dat in de zin 

van de begeleider van een deelnemende hond. 

 

Artikel 2 Inschrijving 

1. Inschrijvingen worden pas in behandeling genomen na ontvangst van het 

inschrijfformulier en het inschrijfgeld, waarbij het moment van betaling 

bepalend is voor de volgorde van inschrijving.  

2. Wanneer voor een evenement een inschrijfformulier wordt ingediend, is 

betaling van het inschrijfgeld te allen tijde verplicht. Bij niet voldoen van de 

betalingsverplichting zal het bestuur de deelnemer/hond voor deelname aan 

andere evenementen kunnen uitsluiten, totdat de betaling alsnog ontvangen 

wordt.  

3. Leden hebben voorrang bij inschrijving tot de vooraf bepaalde inschrijfdatum. 

Na deze datum worden ook niet-leden op volgende van inschrijving (inschrijf-

formulier en voldaan inschrijfgeld) op de deelnemerslijst bijgeschreven. 

 

Artikel 3 Verhindering 

1. Bij (onverhoopte) verhindering van deelname, dient men zo spoedig mogelijk 

de organisatie te informeren. 
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Artikel 4 Restitutie 

1. Restitutie van het inschrijfgeld (minus 15% met een minimum van € 5,- van het 

inschrijfgeld voor administratiekosten) vindt enkel plaats indien de inschrijving 

wordt teruggetrokken voor de uiterlijke inschrijfdatum. 

2. Restitutie vervalt na sluiting van de inschrijving. 

3. Volledige restitutie vindt plaats bij een overschrijding van het maximum aantal 

deelnemers inclusief eventueel in te zetten reserve deelnemers. 

4. Volledige restitutie vindt plaats indien het evenement door de FRC is afgelast. 

 

Artikel 5 Deelname 

1. De organiserende commissie/ instantie is verantwoordelijk voor een correcte 

uitvoering van het evenement. De door de organisatie gegeven aanwij-

zingen / richtlijnen dienen te worden opgevolgd.  

2. De organisatie van een evenement wordt uitgevoerd door of met instemming 

van het bestuur. De organiserende instantie dient zich te houden aan de 

algemene richtlijnen van het bestuur.  

3. Het bestuur voelt zich niet verplicht om voor de evenementen de deel-

nemende honden door een dierenarts te laten keuren, dit in tegenstelling  

tot de ORWEJA evenementen, waar keuring verplicht is. 

4. Het bestuur is bevoegd naar eigen oordeel, een evenement af te gelasten bij 

een te gering aantal deelnemers. 

 

Artikel 6 Uitsluiting van deelname 

1. Redenen voor uitsluiting tijdens een FRC-evenement kunnen zijn: 

 Agressief gedrag van de hond jegens zijn soortgenoten of mensen. 

 Het kapot bijten, aanvreten of zwaar beschadigen van eigendommen 

van de FRC deelnemers en/of toeschouwers. 

 Het tijdens een evenement bij herhaling loslaten van de hond door de 

deelnemer/eigenaar, terwijl dit duidelijk niet gewenst is. 

 Mishandelen van zijn hond door de deelnemer. 

 Loopse honden en drachtige honden afhankelijk van het evenement.  

 Gebruik van prikkettingen en e-collar.   

 Het ernstig misdragen van een deelnemer tegenover organisatie, 

mede-deelnemers en/of publiek. 

2. Het bestuur en of de organisatie van het evenement kunnen overgaan tot 

uitsluiten van de deelnemer en hond en de deelnemer per direct de toegang 

ontzeggen.  
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Artikel 7 Aansprakelijkheid 

1. Deelnemers aan de evenementen stellen zich bloot aan bepaalde risico's die 

inherent zijn aan de deelname. De FRC en door de FRC aangewezen organi-

saties kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongerief, nadeel  

en /of schade (inbegrepen ongevallen, zaak- en letselschade) opgelopen 

tijdens of ten gevolge van de deelname aan een FRC-evenement, tenzij 

sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de FRC.  

2. Deelname aan evenementen die georganiseerd worden door de FRC is voor 

eigen risico. De FRC draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies of diefstal 

van eigendommen en voor eventuele geleden schade. 

 

Artikel 8 Privacy 

1. Door in te schrijven op een FRC-evenement gaat de deelnemer akkoord met 

publicatie van de inschrijving in de catalogus van het evenement én publi-

catie van de uitslagen hiervan in Flat Magazine en op de website en sociale 

media van de FRC. Hierbij de privacy policy van de FRC in acht nemend. 

2. Tijdens FRC-evenementen kunnen er opnames gemaakt worden van 

deelnemers en hun honden, welke bestemd zijn voor publicatie in ons 

clubblad en ter promotie op sociale media. Alle deelnemers geven bij 

deelname stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze video-

beelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te 

exploiteren. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie van beeldmateriaal van 

u en/of uw hond, verzoeken wij u dit vóóraf bij de organisatie kenbaar te 

maken. 

 

Artikel 9 Slotbepaling 

1. Daar waar deze algemene voorwaarden niet voorzien, of bij verschil van 

mening omtrent de toepassing hiervan wordt besloten door het bestuur van 

de FRC “in de geest” van deze algemene voorwaarden.   

2. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zullen in de Flat Magazine en op 

de website gepubliceerd worden. Bekrachtiging van de wijzigingen vindt in 

alle gevallen plaats op de Algemene Vergadering.  

 

 

 


