
Disclaimer voor Sponsortochten van Sathiko Sath 
in het najaar 2019 
 
 
 
- Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Sathiko Sath van 

toepassing. 
- Kosten die een deelnemer maakt voor verzamelen van sponsorgelden zijn voor rekening van de 

deelnemer; niet voor Sathiko Sath. 
- Indien een deelnemer de sponsortocht annuleert, kan hij/zij geen aanspraken maken op het 

verzamelde sponsorbedrag. 
- Indien een deelnemer het gevraagde sponsorbedrag niet bereikt, beslist Sathiko Sath over de te 

ondernemen stappen. 
- Een deelnemer kan Sathiko Sath schriftelijk verzoeken de deadline voor het te verzamelen 

sponsorbedrag aan te passen; dit echter onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur 
van Sathiko Sath tot ten laatste 3 weken voor het vertrek van de reis. 

- Sathiko Sath behoudt zich het recht voor eigen, specifieke promotieactiviteiten te ontplooien 
waar deelnemers geen beroep op kunnen doen. 

- Sathiko Sath is niet aansprakelijk voor welke schade die een deelnemer bij deelname aan de 
sponsoractie leidt. 

- Sathiko Sath is niet verantwoordelijk voor de organisatie van de reis zelf. Hiervoor gelden de 
voorwaarden van de betreffende reisorganisatie. Hierbij zijn de ANVR- en SGR-garanties alsook 
het Calamiteitenfonds van toepassing. Op basis van de voorwaarden van de reisorganisatie 
dienen de deelnemers zelf een reis/annuleringsverzekering af te sluiten. 

- Sathiko Sath plaatst deelnemers op een deelnamelijst op basis van volgorde van aanmelding; 
het bericht van ontvangst vanaf de webpagina https://www.sathikosath.nl/challenges/ geldt als 
datum van inschrijving. Indien het aantal deelnemers het maximale aantal overschrijdt kan de 
deelnemer op een wachtlijst worden geplaatst.  

- Er is veel zorg besteed aan de vormgeving en het onderhoud van deze website, maar Sathiko 
Sath garandeert niet de correctheid van de aangeboden informatie.  
Daarom is Sathiko Sath niet aansprakelijk voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat 
ervan wordt gemaakt. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 
Wanneer Sathiko Sath op de hoogte wordt gebracht van fouten of onvolledige informatie, dan 
zal zij zo snel mogelijk verbeteren of aanvullen (graag mailen aan 
#sathikosathchallenge@gmail.com# (i.v.m. spam graag adres overnemen zonder #)).  

- Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die Sathiko Sath ontvangt 
naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld 
door Sathiko Sath gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is. 

- Bij deelname aan de sponsoractie accepteert de deelnemer de privacyverklaring van Sathiko 
Sath.  

- De deelnemer gaat tevens akkoord met het gebruik van promotiemateriaal voor legitieme 
doeleinden van Sathiko Sath, dat door de deelnemer zelf op de site van geef.nl is geplaatst. 

- Sathiko Sath behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder 
aankondiging. In geen enkel geval is Sathiko Sath aansprakelijk voor enig directe of indirecte 
schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. 

 
Slotvoorwaarde: de interpretatie van de in de disclaimer genoemde voorwaarden ligt bij Sathiko 
Sath, als ook het eindoordeel bij geschillen. 
 
 
Leiden, 6 januari 2019 

https://www.sathikosath.nl/challenges/

