
Algemene Voorwaarden deelname Nieuwjaarsduik Oss 

 
Artikel 1: Definities 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Nieuwjaarsduik: de door Reddingsbrigade Oss georganiseerde Nieuwjaarsduik in de Geffense 
Plas te Oss 

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan de 
Nieuwjaarsduik Oss 

c. Organisator: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, Reddingsbrigade Oss 
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst 
 
Artikel 2: Deelname 
2.1 Een deelnemer dient zich op de dag waarop de Nieuwjaarsduik wordt gehouden tenminste op de 

door de Organisator voorgeschreven wijze ingeschreven te zijn voor de Nieuwjaarsduik of dit op de 
dag zelf te doen voorafgaand aan de Nieuwjaarsduik. 

2.2 De Deelnemer mag slechts deelnemen aan de Nieuwjaarsduik, indien hij het daartoe strekkende 
inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de Deelnemer akkoord is 
gegaan met de Algemene Voorwaarden. 

2.3 De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer de 
Nieuwjaarsduik wordt afgelast. 

 
Artikel 3: Aansprakelijkheid 
3.1 Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe 

ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het 
directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van 
aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten 
gevolge van letsel of overlijden. 

3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator 
voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator 
tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de 
Organisator ter zake van die schade uitkeert. 

3.3 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een 
nabestaande mocht lijden ten gevolgen van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn 
deelname aan de Nieuwjaarsduik. 

3.4 De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan de Nieuwjaarsduik een goede 
gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. 

3.5 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten 
lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot 
de Nieuwjaarsduik. 

3.6 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer 
mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan de Nieuwjaarsduik, tenzij deze schade het directe 
gevolg is van de aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. 

 
Artikel 4: Portretrecht 
4.1 De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van 

tijdens of rond de Nieuwjaarsduik gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de 
Deelnemer zichtbaar is. 

4.2 De Deelnemer is er van op de hoogte dat – en stemt in met het gegeven dat – derden rond de 
Nieuwjaarsduik foto-, film- en geluidsopnames kunnen en mogen maken en dat deze opnames voor 
commerciële doeleinden gebruikt kunnen worden. 

 
Artikel 5: Reglement 
Op de deelname door de Deelnemer aan de Nieuwjaarsduik is van toepassing het Reglement 
Nieuwjaarsduik Oss, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. 
  



Reglement Nieuwjaarsduik Oss 

 
Locatie: Geffense Plas te Oss 
  Gielekespad 10  

5343 XN, Oss 
Organisatie:  Reddingsbrigade Oss 
 
Door zich in te schrijven, verklaart de Deelnemer zich akkoord met het onderstaande 
Reglement Nieuwjaarsduik Oss: 
 

1. De Deelnemer heeft kennisgenomen van - en stemt in met – de Algemene 
Voorwaarden deelname Nieuwjaarsduik Oss. 

2. De deelname aan de Nieuwjaarsduik Oss is geheel gratis. Een kleine bijdrage 
ter plaatsen wordt op prijs gesteld. 

3. Deelname is geheel op eigen risico. 
4. Aanwijzingen van de Organisatie dienen opgemerkt en opgevolgd te worden. 
5. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van 

persoonlijke voorwerpen van de Deelnemer. 
6. Toezicht van Reddingsbrigade Oss is aanwezig. 
7. Deelnemer vereist een goede gezondheid. 
8. Neem niet deel aan Nieuwjaarsduik Oss wanneer u te maken heeft met: 

8.1 Verminderde fitheid 
8.2 Zwangerschap 
8.3 Hartklachten 
8.4 Onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen 
8.5 Etc. 
Neem bij twijfel contact op met uw huisarts 

9. Smeer u in met vaseline, wanneer u weet dat u snel onderkoeld raakt 
9.1 Let op! Kinderen zijn gevoeliger voor kou 

10. Zorg dat u op tijd aanwezig bent 
11. Een goede opwarming voor Nieuwjaarsduik Oss is raadzaam 
12. Draag tot net voor Nieuwjaarsduik Oss warme kleding 
13. Draag schoenen tijdens Nieuwjaarsduik Oss 
14. Draag een muts tijdens Nieuwjaarsduik Oss 
15. Ga niet te lang het water in. Direct erin en eruit. 
16. Na Nieuwjaarsduik Oss dient u zich eerst warm aan te kleden alvorens u soep 

gaat halen. 
17. Ga ook na Nieuwjaarsduik Oss matig om met alcohol 
18. Zorg dat je plezier hebt! 

 
 


