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ALGEMENE DEELNAME VOORWAARDEN VERSELE-LAGA RUN 2022 

 

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

 

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

voornamelijk overmacht (i.e. oorlog, epidemie, …), extreme weersomstandigheden 

of omstandigheden waarbij de veiligheid van de deelnemers niet kan worden 

gegarandeerd - niet kan doorgaan, kan de deelnemer aanspraak maken op de 

terugbetaling van het inschrijvingsgeld.   

 

3. Per deelnemer wordt een deel van het inschrijfgeld integraal doorgestort naar het 

Back on Track-fonds van Thomas Van der Plaetsen, vzw Philou and friends of De Ark 

van Pollare vzw. 

 

4. Elke deelnemer verkeert tijdens de Run in een goede gezondheid en fitte conditie.  

Elke deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarden.  De organisator kan 

niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.   

 

5. Verzekering lichamelijke ongevallen is standaard niet inbegrepen bij de 

inschrijving. Indien dit is inbegrepen gaat dit duidelijk vermeld staan op de website 

www.verselelagarun.be. 

 

6. Elke deelnemer moet tijdens de Run steeds een borstnummer zichtbaar dragen op 

borst. 

 

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

persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na het evenement. 

 

8. Elke deelnemer vrijwaart de organisator van schade aan derden ten gevolge van 

een aan de deelnemer toe te schrijven handelen met betrekking tot het 

evenement.  Elke deelnemer is voldoende verzekerd tegen het risico van 

aansprakelijkheid voor bedoelde schade.  

 

9.  Elke deelnemer houdt zich over gans het parcours aan de wegcode en aan de 

richtlijnen van seingevers en/of politie.  Het verkeersreglement dient te allen tijde 

gerespecteerd te worden.    

 

10. De organisatie behoudt zich het recht voor het parcours te wijzigen om redenen 

van veiligheid of toegankelijkheid. 

 

11. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator en kan door 

deze gebruikt worden voor allerlei communicatie aangaande Versele-Laga events. 

Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden 

zijn met de organisatie. 
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12. Door deelname aan het evenement verklaart iedere deelnemer zich akkoord 

met een eventueel gebruik van diens foto in druk, film, video e.a. voor promotionele 

doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. 

 

13. De organisatie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Meer informatie over 

onze Privacy policy : https://www.versele-laga.com/privacy.  

 

14. Kosteloos annuleren kan tot en met 8/09/2022  via www.sqmtime.com/nl-

verselelagarun volgens de voorwaarden van de ACTI+ verzekering: 

https://www.sqmtime.com/image/catalog/ACTI_IMAGES/Acti-voorwaarden-SQM-

NL.pdf  

 

15. Startnummers zijn persoonlijk en wedstrijdgebonden. Iedere inschrijving is steeds 

persoonsgebonden.  Ze kan NIET doorgeven worden aan iemand anders.  

Iedere inschrijving is wedstrijdgebonden.  Ze kan dus NIET overgezet worden naar 

een ander evenement en/of een volgende editie van hetzelfde evenement.  

Het deelnemen met het nummer van iemand anders is niet toegelaten.  

 

 

16. Het aanduiden van de gewenste maat bij inschrijving is louter informatief en 

geen garantie dat deze maat bij het afhalen van de loopshirt nog beschikbaar is.  
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