
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

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

2. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden (dit betreft voornamelijk 

extreme weersomstandigheden of omstandigheden waarbij de veiligheid van de deelnemers 

niet kan worden gegarandeerd) niet kan doorgaan, kan de deelnemer geen aanspraak maken 

op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. De organisator kan niet verplicht worden tot 

terugbetaling van het inschrijvingsgeld. 

3. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze 

voorwaarden. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen 

van de deelnemer. 

4. Verzekering lichamelijke ongevallen is standaard inbegrepen bij de inschrijving voor onze 

deelnemers. 

5. Elke deelnemer moet steeds een startnummer zichtbaar dragen op de borst tijdens het lopen. 

6. De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van 

persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na de wedstrijden. 

7. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisatie. Door uw deelname aan het 

evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video 

e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te 

claimen. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van deze Zwemloop. 

 

ALGEMENE ANNULERINGSVOORWAARDEN 

 

1. Bij elke annulatie wordt standaard een administratiekost van €10 aangerekend, met 

uitzondering van bedragen die lager dan €10 wordt het inschrijvingsgeld integraal ingehouden. 

2. Bij annulatie, minder dan 14 dagen voor aanvang van de activiteit, wordt het inschrijvingsgeld 

integraal ingehouden. 

STARTNUMMERS ZIJN PERSOONLIJK en WEDSTRIJDGEBONDEN 

 

Uw inschrijving is steeds naam gebonden. Je kan uw inschrijving NIET doorgeven aan iemand anders. 

Tevens zijn ze ook wedstrijd gebonden. Je kan uw inschrijving dus NIET overzetten naar een 

volgende editie van dezelfde wedstrijd. 

Als u een verandering wilt doorvoeren betreffende de startnummers, bent u verplicht van contact 

op te nemen met Waregem SPORT. Dit kan via mail of telefoon (zie hieronder). 

Het deelnemen met het nummer van iemand anders is ten strengste verboden. Indien u hier op 

betrapt wordt, zal u gediskwalificeerd worden. 

 

Telefoon: 056 60 07 44 

E-mail: info@waregemsport.be  

mailto:info@waregemsport.be

