
Voorwaarden deelname 
Onderstaand zijn de voorwaarden voor deelname omschreven. Ook wordt het wedstrijd- en 

trimloopreglement uitgelicht : 

 

• Deelnemers en bezoekers / begeleiders zijn bekend met en volgen alle 
Corona maatregelen op die de overheid op het evenement van 
toepassing verklaard. 

• Deelnemen aan de Kermisrun Tilburg is geheel voor eigen risico en voor 
eigen verantwoordelijkheid. 

• Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op 
foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Kermisrun 
Tilburg zonder daarvoor vergoeding te claimen. 

• Klik hier voor alle voorwaarden rondom de AVG Wetgeving 
• De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk 

gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet 
worden. 

• Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe (vervangende) datum 
worden vastgesteld 

• Het inschrijfgeld bij voorinschrijving (zowel individueel als voor teams 
businessloop) dient uiterlijk één week voor datum evenement in het bezit 
van de Kermisrun Tilburg te zijn. 

• Inschrijfgelden bij na-inschrijving dienen ter plaatse met pin of contant te 
worden afgerekend. 

• De Kermisrun Tilburg is op geen enkele manier aansprakelijk voor het 
zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen. 

 
Bevestiging 
Na ontvangst van je online inschrijving ontvang je een e-mail als bevestiging. 
Ongeveer een week voor het evenement infomeren wij alle deelnemers over de te 
volgen procedures en plaatsen wij de deelnemerslijsten op de site. 

Annulering / wijziging door 
deelnemer 
Een deelnemer die ingeschreven is en het inschrijfgeld betaald heeft kan de 
inschrijving onder voorwaarde nog wijzigen tot een nader te bepalen datum. 
Informatie hierover is terug te vinden in de bevestigingsmail die je via ons ontvangt 
bij inschrijving. 

Een deelnemer die ingeschreven is kan niet annuleren maar wel het startnummer 
overdragen. 

https://warandeloop.nl/privacy-statement-_-stichting-internationale-warandeloop-tilburg/


Annulering evenement 
Het kan zijn dat de organisatie door aangepaste (Covid)maatregelen van de overheid 
genoodzaakt wordt de loop of delen daarvan op enig moment te annuleren. In dat 
geval gaan wij bekijken welke kosten er gemaakt zijn en krijg je van ons, als dat 
mogelijk is, een deel van het inschrijfgeld terug. Wij zullen dit altijd netjes uitleggen 
en deelnemers hierover tijdig berichten. 

Tijdsregistratie 
Bij de kermisrun hanteren wij geen uitslagen registratie..  


