Algemene voorwaarden ACS 2018
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Amsterdam City Swim (ACS) is een initiatief en programma van de Stichting Amsterdam City Swim.
Doelstelling van Amsterdam City Swim is aandacht en opbrengsten genereren ter bestrijding van
de ziekte ALS middels een unieke zwemtocht door de Amsterdamse grachten op 9 september 2018.
De Amsterdam City Swim vindt plaats als de benodigde vergunning door de Gemeente Amsterdam
is verstrekt.
Hoewel de Stichting Amsterdam City Swim verantwoordelijk is voor de inhoud van het Amsterdam
City Swim programma en de inhoud van de website www.amsterdamcityswim.nl, kunnen hieraan
geen rechten worden ontleend.
Alle donaties, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten, komen ten goede van
onderzoeken en projecten over de oorzaak, behandeling, zorg en kwaliteit van leven omtrent de
ziekte ALS. De Amsterdam City Swim is een non- profit organisatie met een ANBI status. Het RSIN
van de Amsterdam City Swim is 851325312.
Het bestuurslidmaatschap van de Stichting ACS is een onbezoldigde functie. De bestuursleden
krijgen jaarlijkse onkostenvergoeding van €1250,- per persoon, de secretaris ontvangt €1750. De
vrijwilligers die tijdens het evenement aanwezig zijn, krijgen een reiskostenvergoeding.
Op de totaal-donatieteller op de homepage en op de profielpagina’s van de deelnemers op
www.amsterdamcityswim.nl zal het netto bedrag aan donaties zichtbaar zijn, dat wil zeggen de
donatie-opbrengsten minus de transactiekosten. De transactiekosten bedragen € 0,40 ct per
transactie. Deelnemer is vrij hiervoor bij inschrijving of bij donatie al dan niet voor te betalen.
Voorbeeld; kiest een donateur om transactiekosten van 0,40 ct te betalen en doet hij een donatie
van € 10,00 dan betaalt hij € 10,40 en verschijnt er op de teller € 10,00. Kiest hij hier niet voor dan
verschijnt er € 10,00 op het overzicht en zijn de transactiekosten voor de Amsterdam City Swim
organisatie.
De penningmeester van de stichting Amsterdam City Swim behoudt toezicht op de
inkomstenstroom en de kosten, met behulp van de speciaal voor dit initiatief geopende
projectadministratie.
Aan alle inschrijvers zal, middels een daartoe strekkende verklaring, bij inschrijving worden verzocht
om in te stemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze verwerking
nodig, is voor de organisatie van het sub 2 genoemde evenement. Alle persoonsgegevens worden
door de stichting Amsterdam City Swim conform de Wet bescherming persoonsgegevens
vertrouwelijk behandeld. De personen die bij de verplichte invulvelden hebben aangegeven
akkoord te gaan met een eenmalige benadering door derden, kunnen door de partners/sponsors
van het Amsterdam City Swim voor marketingdoeleinden éénmalig benaderd worden.
De Stichting Amsterdam City Swim behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te
brengen in het programma van de Amsterdam City Swim 2018.
De stichting Amsterdam City Swim behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen na
9 september 2018 het Amsterdam City Swim programma te beëindigen.
De Stichting Amsterdam City Swim behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of
onvoorzienbare omstandigheden, onvoldoende waterkwaliteit of een watertemperatuur lager dan
15 graden, het evenement te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of starttijd.
Inschrijfgelden worden alleen bij volledige annulering retour gestort, onder aftrek van gemaakte
out-of-pocketkosten door de organisatie en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden
komen direct ten goede aan de Stichting ALS Nederland en worden niet geretourneerd. Dit geldt
tevens voor de Amsterdam City Swim for Kids.
De Stichting Amsterdam City Swim maakt na afloop van het evenement openbaar hoeveel
donatiegeld er is opgehaald met het evenement en rapporteert over de projecten waar dit

donatiegeld aan wordt besteed en de voortgang van deze projecten. Deelnemers krijgen tot en met
30 september de gelegenheid aan hun inspanningsverplichting voor wat betreft het ophalen van
donatiegeld te voldoen.
Uitsluiting aansprakelijkheid Deelnemen
1. Iedere deelnemer wordt bij registratie op 9 september verplicht een disclaimer te ondertekenen
waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze disclaimer zal in het bijzonder
aandacht worden gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit en de risico’s van aanvaringen.
Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch
beschikbaar gesteld.
2. Er kunnen maximaal 1500 individuele deelnemers en maximaal 250 businessteams meedoen, tenzij
het bestuur van de Stichting ACS besluit om dit aantal aan te passen.
3. Elke individuele deelnemer (minimaal 15 jaar, gezond, niet zwanger, zie ook punt 5 hierna) die zich
individueel inschrijft, betaalt €110 inschrijfgeld (incl. BTW) en spant zich in om minimaal € 400
sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.bv. de Stichting ALS Nederland.
Een deelnemer(skoppel) aan de Amsterdam City Swim for Kids betaalt € 65 (incl. BTW) en spant
zich in om minimaal €100 donatiegeld op te halen.
4. Ieder businessteam betaalt €1100 inschrijfgeld (excl. BTW) en spant zich in om minimaal € 400
sponsorgeld per teamlid te doneren, dus €1600 totaal per team. Donatiegelden per team afkopen
kan vanaf € 3100 (excl. BTW) per team.
5. Een deelnemer is minimaal 15 jaar, mag niet zwanger zijn of gezondheidsproblemen hebben. Aan
elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd zulks te verklaren. Een deelnemer aan de
Amsterdam City Swim for Kids is tussen de 10-14 jaar oud, de begeleider van het kind is 18 jaar of
ouder. Ook deelnemers aan de Kids Swim tekenen vooraf een gezondheids- en
vrijwaringsverklaring.
6. Een deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het evenement (9 september
2018) bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot het
startgebied op het Marine Etablissement Amsterdam.
7. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op
www.amsterdamcityswim.nl. Betalen voor individuele deelname en voor deelname aan de ACS for
Kids kan alleen via een Ideal betaling. Buitenlandse betalingen of teambetalingen kunnen in overleg
per factuur worden voldaan.
8. Is een individuele deelnemer vanwege familieomstandigheden of gezondheidsproblemen
verhinderd om op 9 september 2018 te verschijnen, dan zal, na overhandiging van een
rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld wordt geretourneerd tot 1 maand voorafgaand aan het
event. Deelnemer dient hiertoe via info@amsterdamcityswim.nl contact op te nemen met de
organisatie. Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden
gestorneerd. Vanaf 9 augustus 2018 kan er niet meer worden geannuleerd en worden
inschrijfgelden niet meer gestorneerd.
9. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer. Het
donatiegeld dient uiterlijk 30 september 2018 overgemaakt te zijn.
10. Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en komt rechtstreeks op het donatiegeldrekeningnummer van de stichting Amsterdam City Swim (NL.59.RABO.01.46.25.24.89)
11. Deelnemers die niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om minimaal € 400 op te
halen, worden bij de eerstvolgende editie van de Amsterdam City Swim in principe uitgesloten van
deelname en ontvangen in ieder geval geen recht op voorinschrijving.
12. Deelname aan de Amsterdam City Swim, Amsterdam City Swim for Kids en/of de georganiseerde
trainingen voorafgaand aan de Amsterdam City Swim, is voor alle deelnemers op eigen risico. De

organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard
dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in
verband houdt met bezoek aan of deelname aan de Amsterdam City Swim op 9 september 2018 of
op of tijdens de side events en voorafgaand aan de Swim.
13. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële
doeleinden te worden ingezet.
Bijkomende voorwaarden voor deelname via bedrijventeams
1. Een businessteam bestaat uit maximaal 4 deelnemers van personen ouder dan 15 jaar die
werkzaam zijn of gerelateerd zijn aan het betreffende bedrijf.
2. Een businessteam betaald € 1100 (excl. BTW) inschrijfgeld. Deze betaling geschiedt via de site
www.amsterdamcityswim.nl via het betalingssysteem of via een factuur.
3. Is de betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur juist voldaan, dan vervalt het
deelnamerecht.
4. Een businessteam conformeert zich tevens aan de inspanningsverplichting minimaal € 400 per
persoon aan donatiegelden te werven, welke via de business-teampagina’s kunnen worden
gedoneerd. Donatiegelden dienen uiterlijk 30 september 2018 te zijn overgemaakt.
5. Businessteams die niet aan de donatieverplichting van € 400 per deelnemer hebben voldaan,
worden in principe uitgesloten van deelname bij een volgende editie, de organisatie heeft het recht
de deelnemers uit te sluiten van deelname.
6. Businessteams die de donatiegelden in één keer willen afkopen kunnen de €3100,- (excl.
BTW) direct voldoen via de donatierekening o.v.v. het Business Team (NL.59.RABO.01.46.25.24.89)
of contact opnemen met de organisatie via info@amsterdamcityswim.nl
7. Businessteams mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële
doeleinden te worden ingezet.
8. Per bedrijf mogen er maximaal 10 businessteams worden ingeschreven. Indien een bedrijf met
meer teams wil participeren, dan dient er contact te worden gezocht met de organisatie.
Prijzen deelnemers
Van iedere deelnemer aan de Amsterdam City Swim of Amsterdam City Swim for Kids wordt via een
chipsysteem de tijd geregistreerd. Na afloop van het event vindt een prijsuitreiking plaats voor de snelst
deelnemende man/vrouw uit de zogenoemde wedstrijdwave. Ook al worden er in de overige waves
snellere tijden gezwommen, dan tellen deze niet mee voor de prijsuitreiking.
Side event: Amsterdam City Swim for Kids
1. Op 9 september 2018 organiseren we in de ochtend een side event voor kinderen in de
leeftijdscategorie 10 t/m14 jaar.
2. Het inschrijfgeld hiertoe bedraagt € 65,00 voor een kind en begeleider, het kind spant zich in om
minimaal € 100 sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.b.v. Stichting ALS
Nederland.
3. Iedere begeleider van het kind wordt bij registratie op 9 september verplicht een disclaimer te
ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico van kind en begeleider. In
deze disclaimer zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s gemoeid met
waterkwaliteit en de risico’s van het zwemmen op een parcours dat weliswaar afgesloten is voor
vaarverkeer maar waarop naast zwemmers zich ook boards met lifeguards bevinden en boten aan
de kade liggen. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email
elektronisch beschikbaar gesteld.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Er kunnen maximaal 300 kinderen met begeleiders (dus 600 totaal) meedoen, tenzij het bestuur
van de Stichting besluit om dit aantal te verhogen.
Een deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het evenement (9 september
2018) bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot het
startgebied bij de Hermitage aan de Amstel.
Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem
op www.amsterdamcityswim.nl en geschiedt via een Ideal betaling.
Is een deelnemer vanwege familieomstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om op 9
september 2018 te verschijnen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het
inschrijfgeld worden geretourneerd tot 1 maand (9 augustus 2018) voorafgaand aan het event.
Deelnemer dient hiertoe via info@amsterdamcityswim.nl contact op te nemen met de organisatie.
Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden gestorneerd.
Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer.
Het donatiegeld dient uiterlijk 30 september 2018 overgemaakt te zijn.
Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en komt rechtstreeks op het donatiegeldrekeningnummer van de stichting Amsterdam City Swim (NL.59.RABO.01.46.25.24.89)
Deelnemers aan het Kids event die niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om
minimaal € 100 op te halen, worden bij de eerstvolgende editie van de Amsterdam City Swim in
principe uitgesloten van deelname en ontvangen geen voorinschrijflink.
Deelname aan de Amsterdam City Swim for Kids is voor alle deelnemers op eigen risico. De
organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard
dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of
verband houdt met bezoek aan of deelname aan de Amsterdam City Swim for Kids op 9 september
2018 of op of tijdens de side events /trainingen voorafgaand of op 9 september 2018.
Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële
doeleinden te worden ingezet.
De organisatie van de Amsterdam City Swim for Kids vindt alleen dan plaats indien de Gemeente
Amsterdam de daartoe benodigde vergunning heeft verstrekt.
De stichting Amsterdam City Swim behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma
door te voeren of het evenement, bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden, slechte
waterkwaliteit, een lagere watertemperatuur dan 15 graden of te weinig animo te annuleren.
Inschrijfgelden worden, alleen bij volledige annulering na aftrek van organisatiekosten en
transactiekosten dan teruggestort. Donatiegelden komen rechtstreeks ten goede aan de stichting
ALS en worden niet terug gestort.

Stichting Amsterdam City Swim
Kerkstraat 45
1191 JD Ouderkerk aan de Amstel

Terms and Conditions ACS 2018
1. The Amsterdam City Swim is an initiative and program of the Amsterdam City Swim Foundation.
2. The goal of the Amsterdam City Swim is to raise awareness and money in order to the fight the
disease ALS for the ALS Foundation by organizing a unique swimming experience of 2 KM in the
Amsterdam Canals on September 9th, 2018.
3. The Amsterdam City Swim occurs with the required permit issued by the City of Amsterdam.
4. Even though the Amsterdam City Swim Foundation is responsible for the content of the
Amsterdam City Swim program and content on the website www.amsterdamcityswim.nl, no
rights can be derived.
5. The total proceeds of the Amsterdam City Swim, which are registration fees, donation money
and sponsor money, minus the costs of the payments and costs of the organization of the event,
will benefit the ALS Foundation. The Amsterdam City Swim has the ANBI Status. The RSIN of the
Amsterdam City Swim I 851325312.
6. Being a member of the board of the NACS Foundation is an unpaid position. The board members
receive an annual expense allowance of €1.250 per person, the secretary will receive € 1.750.
Volunteers who are present during the event will receive a travel allowance.
7. The total donation counter on the homepage of www.amsterdamcityswim.nl and on the
personal pages of the participants and volunteers shows the net amount of donations, thus the
donation proceeds minus transaction costs. On the profile pages of all participants we will show
the gross amount. The transaction costs are to and € 0.40 cents per. The participant is free to
choose at registration whether or not to pay for the transaction costs. If a participants chooses
not to pay for the transaction, the Amsterdam City Swim will cover the transaction costs.
8. The treasurer of the Amsterdam City Swim Foundation oversees the revenue stream and costs,
using the project administration that has been opened specifically for this event.
9. All participants, along with a declaration at the registration process, will be asked to agree upon
the processing of their personal data to the extent necessary for the organization of the event.
All personal information will be treated confidentially by the Amsterdam City Swim Foundation
in accordance with the Data Protection Act. The people that have agreed to these terms on the
compulsory fields to be approached by third parties can be approached once by the
partners/sponsors of the Amsterdam City Swim for marketing purposes.
10. The Amsterdam City Swim Foundation reserves the right to make changes to the Amsterdam
City Swim of 2018 program at any time.
11. The Amsterdam City Swim reserves the right to terminate the Amsterdam City Swim program
without reason after 9 September, 2018.
12. The Amsterdam City Swim Foundation reserves the right to cancel or make changes to the
program of the event to an alternative location or starting time due to bad weather or
unforeseeable circumstances, bad water quality or a temperature lower than 15 degrees
Celsius. Registration money will only be restituted by a complete annulment, after deduction of
incurred out-of-pocket costs incurred by the organization and cost of the payment system.
Donation funds will benefit the foundation directly and will not be returned. This is also
applicable for the Amsterdam City Swim for Kids and the Amsterdam Late Night Swim.
13. The Amsterdam City Swim Foundation will publicly announce at the end of the event how much
donation money has been raised and reports on the projects that this donation money is spent
on along with the progress of these projects. Up until September 30th, 2018, all participants will
get the occasion to meet their obligation with respect to the retrieval of the donation money.

Exclusion from liability
1. Each participant will be forced to sign a disclaimer at registration on September 3rd where
he/she will agree upon the participation at his/her own risk. In this disclaimer, special attention
will be paid to risks involved with water quality and the risks of collisions. This disclaimer will be
made available electronically once the start documents are sent via email.
2. There is a maximum of 1500 individual swimmers and maximum of 250 business teams that can
participate in the event unless the board of the foundation states otherwise.
3. Each individual swimmer (with a minimum age of 15 years, not pregnant and healthy- see point
5 below) that registers, pays €110 registration fees (VAT incl.) and strives to raise a minimum of
€400 sponsor money via his/her personal profile for the ALS Foundation. A participant
(+mentor) of the Amsterdam City Swim for Kids pays €65 (VAT incl.) and strives to raise a
minimum of €100 sponsor money.
4. Each business team pays €1.100 registration fees (VAT not included) and aims to raise a
minimum of €400 donation money per participant, thus €1.600 per team. Business teams are
able to pay all in one go for the amount of €3.100.
5. A participant is a minimum of 15 years of age, not pregnant and does not have any health issues.
Each participant is asked prior to the start of the event to sign a health statement. A participant
of the Amsterdam City Swim for Kids has a age between 10 and 14 years old. The mentor of the
kid is a minimum of 18 years of age. Participants of the Amsterdam City Swim are also asked to
sign a health statement.
6. A participant is required to have on him/herself a valid ID on the day of the event (September
9th, 2018). In addition with the registration confirmation, this is the admission to the starting
area.
7. The registration fees are directly withdrawn during registration by the payment system on
www.amsterdamcityswim.nl. Individual participants and participants of the Amsterdam City
Swim for Kids are only able to pay by Ideal. Foreign payments or business team payments can be
done by invoice in consultation with the organization.
8. In case an individual participant is unable to attend the event on September 9th 2018 due to
family circumstances or health problems, then with proof of a legal statement, the registration
money is returned until 1 month before the event. In this case, the organization is contacted by
the participant. Raised sponsor money cannot be returned. From the 9th of August 2018 it’s not
possible to cancel participation and return the registration fees.
9. The donation money is donated directly via the personal profile of the participant. The donation
money has to be transferred by September 30th 2018.
10. The donation money is linked to the participant and is transferred directly to the donation
account of the Amsterdam City Swim (NL.59.RABO.01.46.25.24.89)
11. Participants that haven’t done their best effort to raise the minimum €400 required will be
excluded from the next edition of the Amsterdam City Swim and will not be given the
opportunity to take part in the pre-registration.
12. Participation in the Amsterdam City Swim, the Amsterdam City Swim for Kids and/or organized
trainings prior to the events, is entirely at own risk of the participants. The organization is at no
point and no matter what liable for any occurred injuries or damage with further consequences
to the visit or participation of the Amsterdam City Swim on September 9th, 2018 or side events
that take place prior to the swim.
13. Starting proofs of participants are not to be taken by third parties for promotional or
commercial purposes.

Additional conditions for participation by business teams.
1. A business team consists of a maximum of 4 participants that are 18 years or older that are
employed to the relevant company.
2. A business team pays €1.100 excluding VAT registration money. This payment shall be made via
de website www.amsterdamcityswim.nl through the payment system or by invoice.
3. In case the payment is not received within 14 days of the registration (or in the case of an
invoice after receiving the invoice), then the entry lapses.
4. A business team needs to comply to raising a minimum of €400 donation money per person,
which can be donated via the business team’s profile. All donation money is to be received by
the September 30th 2018.
5. Business teams that do not meet the minimum of €400 donation money per participant will be
excluded from participation during the next edition.
6. Business teams that wish to transfer the entire donation money in one go can transfer €3.100
directly to the donation account citing Business Team *name* (NL.59.RABO.01.46.25.24.89) or
can contact the organization via info@amsterdamcityswim.nl.
7. Business teams should not be used by third parties for promotional or commercial purposes.
8. Per company, a maximum of 10 business teams are allowed to be registered. In case a company
wishes to override this maximum, contact should be sought with the organization.
Awards of participants
Each participant that takes part in the Amsterdam City Swim or the Amsterdam City Swim for Kids will
have a time registration done via a microchip system. After this event, an award ceremony will take
place for the fastest man/woman in the match wave. Even though there may be faster swimmers in the
normal waves, these will not count for the award ceremony.
Side event: Amsterdam City Swim for Kids
1. On September 9th, 2018, a side event is organized for kids between 10 and 14 year old.
2. The registration fee is €65,00 for a kid and mentor. The kid strives to raise a minimum of €100 of
sponsor money via his/her personal page for the Dutch ALS Foundation.
3. Each mentor will be forced to sign a disclaimer at registration on September 9th where he/she
will agree upon the participation at his/her own risk and of his/her child. In this disclaimer,
special attention will be paid to risks involved with water quality and the risks of collisions. This
disclaimer will be made available electronically once the start documents are sent via email.
4. A maximum of 300 kids with mentors (total of 600) are allowed to participate in the Amsterdam
City Swim for Kids, unless the organization of the Foundation decides otherwise.
5. A participant is required to have on him/herself a valid ID on the day of the event (September
9th, 2018). In addition with the registration confirmation, this is the admission to the starting
area at the Hermitage next to the Amstel.
6. The registration fees are directly withdrawn during registration by the payment system on
www.amsterdamcityswim.nl. Participants are able to pay by Ideal only.
7. In case an individual participant is unable to attend the event on September 9th 2018 due to
family circumstances or health problems, then with proof of a legal statement, the registration
money is returned until 1 month before the event. In this case, the organization is contacted by
the participant. Raised sponsor money cannot be returned. From the 9th of august 2018 it’s not
possible to cancel participation and return the registration fees.
8. The donation money is donated directly via the personal profile of the participant.
9. The donation money has to be transferred by September 30th 2018.

10. The donation money is linked to the participant and is transferred directly to the donation
account of the Amsterdam City Swim (NL.59.RABO.01.46.25.24.89)
11. Participants of the Kids event that haven’t done their best effort to raise the minimum €100
required will be excluded from the next edition of the Amsterdam City Swim and will not be
given the opportunity to take part in the pre-registration.
12. Participation in the Amsterdam City Swim for is entirely at own risk of the participants. The
organization is at no point and no matter what liable for any occurred injuries or damage with
further consequences to the visit or participation of the Amsterdam City Swim for Kids on
September 9th, 2018 or side events that take place prior to the swim.
13. Starting proofs of participants are not to be taken by third parties for promotional or
commercial purposes.
14. The organization of the Amsterdam City Swim for Kids can only take place when the City of
Amsterdam has given the required licenses.
15. The Amsterdam City Swim Foundation reserves the right to cancel or make changes to the
program of the event to an alternative location or starting time due to bad weather or
unforeseeable circumstances, bad water quality or a temperature lower than 15 degrees
Celsius. Registration money will only be restituted by a complete annulment, after deduction of
incurred out-of-pocket costs incurred by the organization and cost of the payment system.
Donation funds will benefit the foundation directly and will not be returned.
Amsterdam City Swim Foundation
Weesperstraat 71
1398 XV Muiden

