
 

Decathlon Park Spoor Noord Stratenloop & 
mini-Ekiden 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
Door in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande 
voorwaarden:  
 

1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.  
 

2. In geval van niet-deelname, ongeacht welke reden, kan de deelnemer 
geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.  

 
3. Deelnemers die zich vooraf inschrijven maar niet vooraf betalen, betalen 

bij afhalen van hun deelnamepakket het verhoogde 
daginschrijvingstarief. Enkel deelnemers die kunnen aantonen dat ze 
vooraf betaald hebben vallen buiten deze regeling.  

 
4. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te 

voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vóór deelname 
een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkende sportarts.  

 
5. Het bortsnummer moet tijdens de volledige wedstrijd gedragen worden.  

 
6. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, 

diefstal of verlies van persoonlijke of andermans bezittingen voor, tijdens 
of na de wedstrijd.  

 
7. De wedstrijdleiding heeft het recht in geval van buitengewone 

omstandigheden de wedstrijd te stoppen of het parcours op enige wijze 
te veranderen indien dit noodzakelijk wordt geacht.  

 
8. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet 

kan doorgaan, heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van het 
inschrijvingsgeld.  

 
9. Een deelnemer die naar de mening van de organisatie een gevaar vormt 

voor zichzelf of anderen kan uit de wedstrijd gehaald worden.  



 
10. De volledige naam van de deelnemer wordt vermeld op de uitslagen die 

publiek gemaakt worden  
 

11. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Beerschot Vrienden 
Atletiek Club (BVAC). Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de 
partijen die contractueel verbonden zijn met BVAC. De wet van 8 
december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking voorziet het 
toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan 
 

12. De deelnemer geeft aan BVAC de toelating om in het kader van de 
activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken, 
alsook om de afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten 
van de vereniging. De deelnemer kan hiervoor geen vergoeding claimen.  
 

13. In geval van betwistingen, bijvoorbeeld over uitslagen, beslist de 
voorzitter van BVAC samen met het bestuur. Tegen die beslissing is geen 
beroep mogelijk.  

 


