
Molenloop Malderen - Algemene voorwaarden  

Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene 

voorwaarden. 

1. Elke deelnemer is verplicht om de algemene Covi-maatregelen te respecteren die via 

informatie pamfletten zal verduidelijkt worden. 

2. Deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld 

3. Deelname kan enkel door personen die de minimumleeftijd van 13 jaar hebben 

bereikt. 

4. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen 

aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. 

5. Indien het evenement door uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de 

deelnemer zich gratis laten inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde 

evenement. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het 

inschrijvingsgeld. 

6. De deelnemer verklaart over een goede gezondheid te beschikken. De organisator kan 

niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer. 

7. Een sportverzekering is in de inschrijving inbegrepen voor de deelnemers. 

8. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige 

schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname. De Organisator is 

niet aansprakelijk voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de 

deelnemer toe te rekenen handelen. 

9. Het borstnummer moet tijdens de volledige wedstrijd gedragen worden. De deelnemer 

kan het mee naar huis nemen (covid-richtlijn) 

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

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

11. De deelnemer verleent toestemming tot het gebruik van tijdens of rond het evenement 

gemaakte foto’s of beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is. 

12. De deelnemers dienen zich ondanks de aanwezigheid van signaalgevers ten allen tijde 

te houden aan de algemeen geldende wegcode buiten de wedstrijd. Het parcours is 

verkeersvrij. 

13. Alle informatie van de deelnemers wordt bijgehouden in een bestand. De deelnemer 

verklaart zich akkoord met het gebruik ervan door de organisatie.  

 

 


