Algemene voorwaarden TEAM KWF 2017
Voorwaarden en richtlijnen acties ten bate van KWF Kankerbestrijding.
TEAM KWF hoort bij de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse
Kankerbestrijding, verder KWF te noemen.
Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilligers, deelnemers e.d. geldt (m/v).
Deelnemer: persoon die na inschrijving in TEAM KWF deelneemt aan een sportevenement.
1.

Deelnemer aan TEAM KWF onderschrijft onze missie: minder kanker, meer kans op
genezing en een betere kwaliteit van leven. Deelnemer houdt bij deelname rekening met
de doelstellingen van KWF en met onze uitgangspunten van een gezonde leefstijl.
Deelname is vanaf 18 jaar.

2. De el nemer k a n gebruik maken van de communicatiemiddelen die door KWF ter
beschikking worden gesteld. Alle publicaties waarin wij worden genoemd of waar ons
actievignet wordt gebruikt, legt de deelnemer ter goedkeuring aan KWF voor.
3.

KWF betaalt de kosten van het startbewijs van deelnemer bij deelneming aan TEAM KWF
voor het sportevenement. Als het niet lukt om de wervingsdoelstelling van € 500 in te
zamelen voor onderzoek tegen kanker, zal de deelnemer alsnog zelf het inschrijfgeld
moeten voldoen aan de Utrecht Science Park Marathon.

4. De uiterste termijn en deadline voor de inzameling van € 500 is 2 weken voor het
sportevenement. Indien deelnemer er niet in slaagt om € 500 op te halen voor KWF
Kankerbestrijding, dan vervalt de inschrijving van deelnemer bij TEAM KWF. Het reeds
ingezamelde geld kan niet worden terug gevorderd.
5. Ook in het geval dat de deelnemer zich terugtrekt en uitschrijft uit TEAM KWF zullen de
reeds ingezamelde gelden niet terug gevorderd kunnen worden.
6. Deelnemer betaalt € 15 aan inschrijfkosten. Indien de deelnemer zich terugtrekt en
uitschrijft uit TEAM KWF kunnen deze kosten niet terug gevorderd worden.
7.

KWF zal met grote zorgvuldigheid de persoonsgegevens van deelnemer verwerken
conform ons privacy statement. Dit kan worden geraadpleegd op onze website
www.kwf.nl

8. Deelname aan TEAM KWF is voor eigen risico. Deelnemer draagt zelf de
verantwoordelijkheid voor zijn deelname en vrijwaart KWF van alle schade die
deelnemer lijdt door zijn deelname. De deelnemer geeft aan met het accepteren van de
algemene voorwaarden TEAM KWF 2017, die aan deelnemer is uitgereikt dan wel online
verkregen is, dat deelnemer een goede gezondheid heeft om te mogen deelnemen en
deelnemer verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en
anderszins voldoende heeft voorbereid op de deelname.
9. KWF Kankerbestrijding is de begunstigde van het bedrag dat deelnemer ophaalt.
10. De deelnemer geeft KWF hierbij toestemming om gebruik te mogen maken van zijn
portret. Deelnemer kan ten allen tijde zijn toestemming intrekken door aan KWF
kenbaar te maken via teamkwf@kwf.nl. Het gebruik van het portret van de deelnemer
door KWF is beperkt tot het gebruik in verband met de promotie, publiciteit of uitleg
over TEAM KWF (eventueel via derden partijen). KWF verkrijgt tevens het recht om
zijn portret voor publicatie te gebruiken in het kader van de activiteiten van TEAM
KWF tot drie jaar nadat de deelname van deelnemer aan TEAM KWF beëindigd is.

11. Onderdeel van TEAM KWF is een trainings- en coaching programma. Communicatie
hierover verloopt via e-mail. Voor dit doeleinde is het van belang dat de deelnemer een
e-mailadres aan ons verstrekt. De deelnemer kan te allen tijde de toestemming
intrekken door KWF op de hoogte te brengen via teamkwf@kwf.nl. Na de uitschrijving
van het e-mailadres krijgt de deelnemer geen communicatie meer van TEAM KWF.
12. Roken: KWF wil vanwege haar anti-rookbeleid en de duidelijke relatie die er is tussen
roken en kanker nooit in verband worden gebracht met de tabaksindustrie. Deelnemer
betrekt binnen het kader van activiteiten dan ook geen organisaties opererend in de
tabaksindustrie. De hardloopwedstrijd waar de deelnemer aan meedoet is een Rookvrij
evenement.
13. Farmaceutische industrie: als deelnemer, op welke manier dan ook, organisaties die
opereren binnen de farmaceutische industrie bij de activiteiten van TEAM KWF betrekt,
dan is altijd overleg met KWF nodig. Ook bij samenwerking met de cosmetische
industrie is terughoudendheid geboden. Overleg bij twijfel met de betrokken
contactpersoon van KWF.
14. Alternatieve geneeswijzen: samenwerking met personen of instellingen op het terrein
van alternatieve geneeswijzen wordt als niet wenselijk beschouwd en overleg met de
KWF- contactpersoon is om deze reden noodzakelijk.
15. Alcohol: gezien de tegenstrijdige belangen (alcoholpromotie vanuit de industrie versus
alcoholmatiging vanuit KWF) wordt er vanuit KWF niet samengewerkt met de
alcoholindustrie. Wanneer de deelname mede-gesponsord wordt door de
alcoholindustrie dan ligt die verantwoordelijkheid bij deelnemer en niet bij KWF.
Deelnemer informeert altijd de contactpersoon binnen KWF als deelnemer een
alcoholindustrie in zijn activiteiten voor TEAM KWF betrekt.
16. Gevaarlijke (chemische) stoffen: vanuit KWF is het niet wenselijk samen te werken met
de (petro)chemische industrie (Shell, DSM etc.). Veel bedrijven werken met
kankerverwekkende stoffen. De deelnemer informeert bij twijfel of er sprake is van een
(petro) chemische industrie de contactpersoon van KWF.
17. Voeding: KWF hanteert de stelregel dat er geen gezond of ongezond voedingsmiddel
bestaat maar dat er slechts een (on)gezond voedingspatroon is. Samenwerking met de
voedingsindustrie bevindt zich in de meeste gevallen in een grijs gebied, waar KWF liever
buiten wordt gelaten. Wat wel kan is sponsoring door bijvoorbeeld de groenteman, the
Greenery etc. Deelnemer informeert bij twijfel of er sprake is van een juiste
sponsorachtergrond de contactpersoon bij KWF.
Naast bovenstaande categorieën is er nog een aantal zaken waar KWF Kankerbestrijding om
uiteenlopende redenen liever niet mee samenwerkt. Het gaat om de seksindustrie, de
tattoo- en piercingindustrie, de wapenindustrie, uitbuiting van kinderen en vrouwen,
extreme politieke bewegingen en vormen van discriminatie.

