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Algemene voorwaarden Berkelloop 2022
Deelname
1. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende
inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is
gegaan met de algemene voorwaarden.
2. De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de
gehele loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere
calamiteiten, waarbij de wedstrijd redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van
afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
3. Inschrijfgelden worden bij annulering na 1 december niet terugbetaald.
Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige
schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens
is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij
deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
Indien een deelnemer hierop aanspraak wil maken moet deze aanspraak ten tijde van het
evenement kenbaar worden gemaakt bij de organisatie.
2. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden
mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met
betrekking tot het evenement. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator
toe te rekenen opzet of grove schuld. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen
het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3. In aanvulling op het voorgaande geldt in geval van deelname van kinderen dat de
ouder/verzorger het volledige risico draagt voor het kind. De organisator is niet aansprakelijk
voor enige vorm van schade of letsel.
4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in
zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich
door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator
adviseert de deelnemer zich in verband met deelname aan het evenement zich sportmedisch
te laten keuren.
Portretrecht
1. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking
van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop
de deelnemer zichtbaar is.
2. Indien de deelnemer ongewenst op een foto of video staat die door de Berkelloop is
gepubliceerd, dan kan een e-mail naar Berkelloop@gmail.com gestuurd worden. Deze
foto/video wordt dan verwijderd.
Persoonsgegevens
1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door organisator opgenomen
in een bestand. Door deelname aan het evenement verleent de deelnemer toestemming aan
organisator voor het gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie
aan deelnemer en t.b.v. eventuele deelnemerslijsten. Deelnemer verleent toestemming aan de
organisator voor evt. openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaat, bijvoorbeeld via
internet. In de privacyverklaring van de organisator wordt vermeld op welke wijze
persoonsgegevens van de deelnemer worden verwerkt.
Wedstrijdreglement
1. Deelnemers dienen zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels. Aanwijzingen
van de organisatie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
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2. Een deelnemer die de wedstrijd staakt dient dit z.s.m. aan de organisator door te geven.
3. De wedstrijdleiding heeft het recht om, na overleg met de medische staf, een deelnemer op
medische gronden uit de wedstrijd te nemen. Uitsluiting van deelname is tevens mogelijk in
geval van onsportief of onbehoorlijk gedrag.
4. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen schade toebrengt aan eigendommen van
anderen en geen afval achter laat. Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
Natuurmonumenten heeft ons dringend verzocht geen afval langs het parcours te laten
slingeren!
5. De deelnemer dient tijdens de loop in het bezit te zijn van een geldig startnummer, welke
duidelijk zichtbaar op de borst gedragen dient te worden.
6. De verzorgingsposten zullen tot 13:00 bezet zijn.
7. Prijzen worden niet na-geleverd.
Corona Maatregelen
1. De Berkelloop organisatie houdt zich aan geldende maatregelen omtrent corona. Deze
kunnen tot het moment van de start worden gewijzigd.
2. De Berkelloop organisatie behoudt zich het recht voor om de wedstrijd af te gelasten indien
de uitvoer door maatregelen rondom het corona virus bemoeilijkt wordt en de loop niet
veilig of volgens onze standaarden uitgevoerd kan worden.
3. Deelnemers dienen een geldige, persoonlijke QR code te laten zien bij inschrijving. Is er
geen geldige QR code om handen, dan zal de deelnemer toegang tot het spelersveld ontzegd
worden.
4. De Berkelloop geschiedt zonder publiek.
5. De kantine van SV Almen is niet geopend. Men kan wel gebruik maken van de kleedkamers
en de toiletten die zich in de kleedkamers bevinden.
6. De mogelijkheid bestaat dat de corona maatregelen zullen worden gewijzigd. Houd de
website in de gaten voor de meest actuele maatregelen.

