
Algemen voorwaarden 

1. Definities 

a. NSK: Het Nederlands Studenten Kampioenschap zeilen. 

b. Team: Een als zodanig ingeschreven groep van drie personen die deelnemen aan het 

NSK. 

c. Deelnemer: Een van de drie leden van een team. 

d. Schipper: De deelnemer uit het team die de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid draagt. 

e. OSSO: Overkoepelende Studenten Sport Organisatie. 

f. Organisatie: De commissie aangewezen door het bestuur van G.S.Z. Mayday. 

 

2. Aansprakelijkheid 

a. Deelnemers nemen deel aan het NSK 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 NSK.  

b. Het organiserende comité 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 valk 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 

borgformulieren op de evenementenlocatie voor de aanvang van het evenement. 

b. Per inschrijvend team van zowel minimaal- als maximaal 3 personen dient tenminste 

één persoon over voldoende zeilervaring te beschikken om schadevrij te kunnen 

varen, daarbij geen schade toebrengend aan eigen boot en/of andere boten. De 

schipper is verplicht de gehuurde valk 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 zwemvest te dragen. 

d. Alle deelnemers aan het evenement dienen zich respectvol en sportief te gedragen. 

Aanwijzingen/instructies van het organiserende comité 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 aanvang van het evenement een leeftijd van tenminste 

achttien en maximaal dertig jaar oud te hebben bereikt. 

f. Deelname is alleen mogelijk voor: 

i. Zij die als student ingeschreven zijn bij een voltijds-opleiding aan een 

Nederlandse universiteit of een Nederlandse HBO-instelling die aangesloten 

is bij een erkende OSSO genoemd in bijlage 1. 



ii. Zij die als student ingeschreven zijn bij een voltijds-opleiding aan een 

Nederlandse universiteit of een Nederlandse HBO-instelling die niet 

aangesloten is bij een erkende OSSO genoemd in bijlage 1 en een toeslag 

betalen van 30% van de wedstrijdkosten per deelnemer. 

 

4. Inschrijvingsprocedure 

a. Inschrijving geschied via het digitale inschrijvingsformulier op www.nskzeilen.nl.  

b. De wettelijke bedenktijd van veertien dagen gaat in op het moment dat het 

inschrijvingsformulier verstuurd wordt. 

c. Na aanmelding het team verplicht de Schipper zich tot betaling van het inschrijfgeld. 

d. Het volledige bedrag à 210 (tweehonderdtien) euro per team plus de eventuele 

toeslag dient binnen tien werkdagen na inschrijven als volledige som overgemaakt te 

worden op rekening NL35 ABNA 0518 0476 36 t.n.v. “G.S.Z. Mayday” onder 

vermelding van “NSK zeilen 2019 <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. 

b. Indien het NSK op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, 

vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats, tenzij door de Organisatie anders 

bepaald. 

 

6. Portretrecht 

a. Door deelname aan een NSK verleent een Deelnemer toestemming aan de 

Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het 

Evenement gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop de 

Deelnemer zichtbaar is. 

 

 

7. Slotbepalingen 

a. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de 

organisatie. 

b. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1: Lijst met aangesloten organisaties en onderwijsinstellingen  

 

 Organisatie  Stad  Onderwijsinstellingen die vertegenwoordigd worden  

1. ACLO Groningen  alle Hbo-instellingen en alle WO-instellingen uit de desbetreffende stad  

2. BRESS  Breda  Wel  Niet  

-Avans Hogeschool Breda  -Koninklijke Militaire Academie (KMA)  

-NHTV Breda    

3. Campus HHS  Den Haag  alle Hbo-instellingen en alle WO-instellingen uit de desbetreffende stad  

4. Erasmus Sport  Rotterdam  Wel  Niet  

-Erasmus Universiteit Rotterdam 

(EUR)  

-Alle hbo-studenten uit de desbetreffende 

-Alle hbo-studenten met een Erasmus 

Sportpas, uitkomend voor een hbo-

instelling gevestigd in Rotterdam  

stad zonder Erasmus Sportpas  

5. ESSF  Eindhoven  alle Hbo-instellingen en alle WO-instellingen uit de desbetreffende stad  

6. FOSST  Tilburg  alle Hbo-instellingen en alle WO-instellingen uit de desbetreffende stad  

7. MUSST  Maastricht  Wel  Niet  

-Universiteit Maastricht (UM)  -Zuyd Hogeschool  

8. NSSR  Nijmegen  Wel    

-Radboud Universiteit Nijmegen    

-Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), gevestigd in Nijmegen  

-Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), gevestigd in Arnhem  

9. Sportkoepel UT  Enschede  alle Hbo-instellingen en alle WO-instellingen uit de desbetreffende stad  

10. Sportraad Utrecht  Utrecht  alle Hbo-instellingen en alle WO-instellingen uit de desbetreffende stad  

11. SSA  Amsterdam  Wel  Niet  

-Universiteit van Amsterdam (UvA)  -Vrije Universiteit (VU)  

-Hogeschool van Amsterdam (HvA)    

-Alle Hbo-instellingen in de desbetreffende stad  

12. SSD  Delft  alle Hbo-instellingen en alle WO-instellingen uit de desbetreffende stad  

13. SSVU  Amsterdam  Wel  Niet  

-Vrije Universiteit (VU)  -Hogeschool van Amsterdam (HvA)  

-Alle Hbo-instellingen in de 

desbetreffende stad, behalve de 

Hogeschool van Amsterdam (HVA)  

-Universiteit van Amsterdam (UvA)  

14. Studentensport 

Leiden  

Leiden  alle Hbo-instellingen en alle WO-instellingen uit de desbetreffende stad  

15. Student Sports Venlo  Venlo  alle Hbo-instellingen en alle WO-instellingen uit de desbetreffende stad  

16. SWU Thymos  Wageningen  Wel  Niet  

-Wageningen Universiteit (WUR)  -Alle Hbo-instellingen in de desbetreffende 

stad  
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