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Algemene voorwaarden tot deelname aan de VriendenLoop 

 

Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilliger(s) e.d. geldt m/v. 

 
1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden 

en het reglement. 
 
2. Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, 

video, TV, internet e.d. voor promotionele, dan wel publicitaire, doeleinden zonder daarvoor 
vergoeding te claimen. 

 
3. Deelnemen aan de VriendenLoop is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. 
 
4. Deelnemers dienen zich vooraf, ervan te vergewissen in goede lichamelijke staat te zijn om deel 

te nemen aan de loop.  
 

Stichting ‘Vrienden van Dichtbij’ is niet verantwoordelijk voor plotseling optredende 
gezondheidsproblemen van de deelnemers. 

 
5. Stichting ‘Vrienden van Dichtbij’ is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van 

kleding en andere persoonlijke eigendommen van deelnemers en begeleiders. 
 
6. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten 

wanneer het evenement door overmacht afgelast wordt. 
 
7. Bij afgelasting zal in principe geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie 

vindt dan in het volgende kalenderjaar plaats. 
 
8. Inschrijving voor teams en individuele deelname is mogelijk via info@vriendenloop.nl. Verzoek 

voor betaling volgt na inschrijving. 
 
9. VriendenLoop is een wandelevenement.  
 

Annulering deelname 
10. Restitutie van het deelnamebedrag vanwege annuleren door deelnemers is in geen enkel geval 

mogelijk. Het deelnamebedrag van het/de geannuleerde team(s)/individu wordt volledig in 
rekening gebracht. 

 
11. Indien de VriendenLoop door overmacht op het laatste moment moet worden afgelast, zal geen 

restitutie van deelnamebedragen plaatsvinden. Deelnemers houden recht op eventueel bestelde 
T-shirts en andere bestelde goederen. 

 

Teams 
12. Teams mogen maximaal uit 15 personen bestaan. 
 
13. Ieder team heeft 2 teamcaptains. 
 
14. Teamcaptains zijn aanspreekpunt voor de organisatie. 
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15. Teams mogen verkoopactiviteiten op het evenemententerrein laten plaats vinden. 
 
16. Aanvraag van verkoopkraam verloopt via: info@vriendenloop.nl. De organisatie 

behoudt zich het recht van toekenning in verband met diversiteit en ruimte op terrein. Verkoop 
van eten en drinken en loterij zijn voor de teams uitgesloten. 
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