
Voorwaarden gebruik mijntriathlonNL en iDeal 
 
 
De mijntriathlonNL omgeving maakt voor de betaling van inschrijfgelden, die deelnemers gelijk bij inschrijving 
dienen te voldoen, gebruik van iDeal. Als een organisatie ervoor kiest om voor hun inschrijving gebruik te maken 
van mijntriathlonNL dan betekent dit dat zij akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden. 
Deze voorwaarden zijn met name nodig omdat atleten meteen betalen bij inschrijving en daardoor ook moeten 
weten waar zij aan toe zijn en waar zij recht op hebben als het gaat om annulering van hun inschrijving.  
 
Voorwaarden gebruik iDeal 
 
a. Organisaties mogen zelf de hoogte van het inschrijfgeld bepalen en kunnen, indien gewenst, gebruik maken 

van drie verschillende inschrijftarieven: early bird tarief (vroegboekkorting), regulier tarief en/of een toeslag 
voor late inschrijving. 

 
b. Alle deelnemersbijdragen via iDeal komen binnen bij de NTB. De binnengekomen bedragen worden vrijwel 

direct overgemaakt naar de organisatie, minus eventuele daglicentiekosten, de 10% afdracht over het 
inschrijfgeld en de iDealkosten. Over het bedrag wat een organisatie van de NTB ontvangt hoeft er dus geen 
afdracht meer te worden gedaan richting de NTB. 

 
c. Voor de handling van het iDeal-betalingsverkeer rekent de NTB administratiekosten per ingeschreven 

deelnemer. Voor 2021 zijn deze kosten vastgesteld op € 0,45 per inschrijving/iDeal-transactie. Deze kosten 
worden door de NTB automatisch ingehouden.  

 
d. Bij annulering van een inschrijving vindt restitutie plaats volgens onderstaande standaard 

annuleringsvoorwaarden: 
 

Moment van annuleren Restitutie inschrijfgeld 
Restitutie 

daglicentie 
Restitutie 

chipkosten 

Restitutie extra kosten 
medaille,  
t-shirt e.d. 

Meer dan 90 dagen voor het 
evenement 

100% minus 5 euro 
administratiekosten 

100% 100% Bepaalt organisatie 

Tussen de 90 en 30 dagen voor 
het evenement 

50% 100% 100% Bepaalt organisatie 

Minder dan 30 dagen voor het 
evenement 

0% 0% 0% Bepaalt organisatie 

 
e. Terugbetaling van inschrijfgelden volgens bovenstaande voorwaarden wordt door de NTB geregeld. 

 
f. Een organisatie kan besluiten hier van af te wijken, mits dit voordeliger is voor de betreffende deelnemer.  

 
g. In geval een evenement door overmacht (en in samenspraak met de bondsgedelegeerde en/of de 

wedstrijdleider) op of kort voor de wedstrijddag wordt afgelast vindt géén restitutie van het inschrijfgeld 
plaats. Een organisatie kan besluiten hier van af te wijken. 
 

h. Na afloop van het evenement vindt er een eindafrekening van geannuleerde, door de NTB terugbetaalde 
inschrijvingen plaats met de organisatie. 

 
i. Indien een organisatie zich niet houdt aan deze voorwaarden, is de NTB gerechtigd om de verleende 

toestemming tot gebruik van iDeal-betalingen in het mijntriathlonNL systeem in te trekken of in de toekomst 
te onthouden.  
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Overigens wordt ook organisaties die voor de inschrijving geen gebruik maken van mijntriathlonNL aangeraden 
deze voorwaarden te hanteren, zodat atleten zoveel mogelijk onder uniforme voorwaarden kunnen deelnemen 
aan evenementen in Nederland. 
 
Heeft u vragen hierover? Neemt u dan contact op met het bondsbureau: info@triathlonbond.nl  

mijn.triathlonbond.nl
mailto:info@triathlonbond.nl

