
 

    

Algemene voorwaarden 
 
1. Definities 
1.1. De Amstel Ice Swim wordt georganiseerd onder de noemer van Sportmomentje. 
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen door 

deelnemers aan de Amstel Ice Swim.  
 
2. Eigen risico 
2.1. Deelname aan de Amstel Ice Swim geschiedt op eigen risico. 
2.2. De organisatie en haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor 

ontstane schade aan eigendommen van deelnemers. 
2.3. De organisatie en haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor 

ontstaan letsel bij deelnemers.  
 
3. Betalingen 
3.1. Inschrijving voor de Amstel Ice Swim verplicht de deelnemer tot betaling. 
3.2. Bij afgelasting van het evenement worden betaalden gelden niet terugbetaald.  

 
4. Afgelasting van het evenement 
4.1. De organisatie van de Amstel Ice Swim heeft het recht de Amstel Ice Swim af te lassen 

indien de veiligheid van de deelnemers in het geding komt.  
 

5. Wijzigingen 
5.1. De organisatie heeft het recht deze algemene voorwaarde te allen tijde te wijzigen. 



 

    

Terms and conditions  
 
1. Definitions 
1.1. De Amstel Ice Swim is organised by Sportmomentje. 
1.2. These terms and conditions apply to all registrations by participants of the Amstel Ice 

Swim.  
 
2. Own Risk 
2.1. Participation at the Amstel Ice Swim is at your own risk. 
2.2. The organization and its volunteers are in no way liable for damage to property of 

participants. 
2.3. The organization and its volunteers are in no way liable for injury to participants. 

 
3. Payment 
3.1. Registration for the Amstel Ice Swim obliges the participant to pay. 
3.2. Upon cancellation of the event, paid money will not be reimbursed.  

 
4. Afgelasting van het evenement 
4.1. The organization of the Amstel Ice Swim has the right to cancel the event if the safety 

of the participants is at stake. 
 

5. Changes 
5.1. The organization has the right to change these terms and conditions at any time. 


