
 

Beekbergen, 1 april 2020  

Aansprakelijkheid bij online sporten 

De sportclubs zijn dicht tot en met 28 april. Samen sporten in de zaal is helaas tijdelijk niet 
mogelijk en het onderlinge gemis is groot. Gelukkig zijn al veel clubs actief met online lessen 
en challenges waardoor we toch nog een beetje het gevoel van samen sporten kunnen 
behouden. Dat gevoel en die drijfveer moeten nu juist leidend zijn, dat wat ons bindt. Geef 
daar vooral jullie club-eigen swung aan. Jullie kennen je eigen leden immers het beste. Van 
peuter tot master, gymmend, turnend, dansend, springend. Genietend van onze sport, of 
het nu gaat om één uur of tien uur per week. Echter in de nieuwe omstandigheden waar 
online sporten de boventoon voert, gelden andere regels. Zo ook over aansprakelijkheid. 

Ook in de situatie waarbij er thuis gesport wordt op basis van online instructies, gelden er 
bepaalde regels ten aanzien van aansprakelijkheid. Vaak wordt er bij het aanbod een 
disclaimer geplaatst om aansprakelijkheid uit te sluiten. Om aansprakelijkheid uit te sluiten, 
moet er eerst een overeenkomst zijn gesloten. Door het bekijken van filmpjes en het nadoen 
daarvan ontstaat geen overeenkomst tussen de vereniging en de ‘deelnemer’. Een 
disclaimer heeft dus de functie om deelnemers te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. 

Dat de aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, betekent overigens niet dat de 
vereniging wel aansprakelijk is als er iets gebeurt. Er is immers geen overeenkomst op basis 
waarvan de vereniging aansprakelijk kan worden gesteld. Wel is het (hypothetisch) mogelijk 
dat er aansprakelijkheid is op basis van een onrechtmatige daad. Dit kan aan de orde zijn 
wanneer deelnemers er bewust toe worden aangezet om extreem gevaarlijke dingen te 
doen, ook online. Daarom adviseren we onze clubs om goed te blijven monitoren welke 
activiteiten er namens de club worden aangeboden. Een dergelijke aansprakelijkheid is 
namelijk ook niet uit te sluiten met behulp van een disclaimer. 
In overleg met onze jurist hebben we een disclaimer gemaakt die gebruikt kan worden in 
deze uitzonderlijke situatie. Uiteraard is het aan jullie om te besluiten het te plaatsen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Accountmanagement KNGU 

  



 

 

Voorbeeldtekst Disclaimer: 

Zoals bij alle lichamelijke oefeningen, kan het onjuist uitvoeren van een oefening leiden tot blessures 
en letsel aan spieren, gewrichten, pezen en banden. Gebruik je verstand bij het uitvoeren van de 
oefeningen en het volgen van de challenges. Stop als je pijn voelt. Neem als het nodig is contact op 
met je huisarts of fysiotherapeut. 

De vereniging (naam vereniging) is niet aansprakelijk voor lichamelijke klachten, ontstaan door het 
uitvoeren van de oefeningen en challenges die op de website www.website.nl(website vereniging), 
de Instagrampagina [link invoegen] van de vereniging en de Facebookpagina [link invoegen] van de 
vereniging worden geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 


