
Deelnemers-reglement Hardloopevent Harmelen 

 
• Door je in te schrijven voor het Hardloopevent Harmelen, verklaar je dat je alle regels 

gelezen hebt  stem je ermee in. 

 
• Deelnemen aan dit event is ten allen tijde geheel op eigen risico. 

 

• De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het kwijtraken of 
beschadigen van persoonlijke eigendommen en/of het oplopen van persoonlijk letsel.  

 
• Wanneer je je hebt ingeschreven en je toch verhinderd bent, vind er geen restitutie plaats 

van het inschrijfgeld.  
Startnummer mag doorverkocht worden, mits je dit zelf regelt en aan de organisatie laat 
weten wie er het startnummer heeft overgenomen. Mail naar info@hardloopevent-

harmelen.nl. 
 

• Deelnemers zijn verplicht voor deelname het parcours bestudeerd te hebben. 
 

• Deelnemers dienen er rekening mee houden dat het parcours niet geheel autovrij is. De 

regels van de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
moet gevolgd worden.  

Er worden verkeersregelaars ingezet. U dient altijd instructies van deze op te volgen. 
 

• De organisatie is vrij in het aanpassen van tekst op de website wanneer zij dit nodig vind. 

 
• De organisatie heeft het recht om de route, start, finish (tijden) te wijzigen, danwel het 

event compleet of gedeeltelijk af te gelasten bij extreme weersomstandigheden, 
overmachtssituaties of calamiteiten dat dit noodzakelijk maakt. Veiligheid van de 
deelnemers en bezoekers staan altijd voorop. Ook hier geld geen restitutie van 

inschrijfgeld. Ook kan er geen vergoedingen aangevraagd worden.  
Als het event om één van deze redenen wordt afgelast, is de organisatie vrij om wel of 

geen nieuwe datum te bepalen. 
 

• De startnummers moeten goed leesbaar op de borst worden gedragen.  

 
• De uitslagen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst (bruto tijd). In eerste 

instantie worden alleen de volwassen podiumplekken gecommuniceerd. 
 

• De limiet op de 10 kilometer is 1,5 uur.  

 
• De organisatie heeft altijd het recht om een deelnemer uit de wedstrijd te halen dan wel 

om medische redenen dan wel om het niet naleven van de voorschriften of buitensporig 
gedrag.  
 

• Deelnemers mogen zich niet laten begeleiden door een of meer personen per fiets of ander 
vervoermiddel tenzij zij daarvoor toestemming hebben van de wedstrijdleiding.  

 
• Bij deelname ga je ermee akkoord dat er foto- of filmbeelden gebruikt worden achteraf, ter 

promotie, op internet bijvoorbeeld. Denk hierbij na voordat u zichelf en/of uw kind 
inschrijft en u het hier niet mee eens bent. Deelnemers kunnen geen vergoeding claimen 
voor fotogebruik.  

 

 


