
Algemene voorwaarden 

 

Door in te schrijven, ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. 

 

1. De tijdsregistratie en uitslagenverwerking gebeurt aan de aankomst op basis van de elektronische chip in 

het borstnummer. 

 

2. De ouder-kind loop is toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. Tijdens de loop is het kind van bij de 

start tot aan de finish vergezeld door één meelopende ouder/voogd. 

 

3. Afhankelijk van de geldende maatregelen zal de start al dan niet gegeven worden in waves. Het startuur 

zal uiterlijk 1 week voor de start via mail aan de deelnemers worden gecommuniceerd. 

 

4. Door deelname verklaart de deelnemer dat hij/zij in goede gezondheid verkeert. Omwille hiervan raad de 

organisator aan om voor aanvang van de wedstrijd een preventief sportmedisch onderzoek te ondergaan 

bij een erkende sportarts. Meer info vind je op www.sportkeuring.be. De organisator kan niet 

verantwoordelijk gesteld worden bij medische problemen van de deelnemer. 

 

5. De organisator is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van persoonlijke 

voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na het wedstrijdgebeuren. 

 

6. De organisatie behoudt zich het recht voor om tot op de dag van de wedstrijd het parcours te wijzigen 

omwille van veiligheidsredenen of andere dwingende omstandigheden. 

 

7. Er wordt een uitslag gemaakt volgens onderstaande categorieën, hierbij ontvangt de winnaar in elke 

categorie een prijs: 

• Dames -40 

• Heren -40 

 

• Dames -60 

• Heren -60 

 

• Dames +60 

• Heren +60 

 

8. Corona laat de mogelijkheid tot het gebruik van douches en kleedkamers niet toe. 

 

9. Door in te schrijven verklaart de deelnemer zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen om ervoor te 

zorgen dat COVID 19 geen kansen krijgt. Hierbij houdt de deelnemer zich aan de geldende gedragscodes. 

 

10. Door in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met het eventuele gebruik van foto-en/of 

filmmateriaal voor promotionele doeleinden. 

 

11. Bij een annulering met het voorleggen van een geldig medisch attest kan de deelnemer tot op de dag van 

de wedstrijd aanspraak maken op de volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Het medisch 

attest dient digitaal doorgestuurd te worden naar movementvzw@gmail.com  

 

12. Bij aankomst wordt gevraagd om de organisatieplaats zo snel mogelijk te verlaten en zeker niet samen te 

scholen. Alleen de deelnemers die een podiumplaats hebben behaald kunnen blijven tot na de huldiging. 
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