
 

 

Algemene Voorwaarden Lions Heuvelloop 2023 
 
Bij zowel voor- als na-inschrijving gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene 

Voorwaarden. 
 
A) AANSPRAKELIJKHEID 

 
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Lions Heuvelloop is niet aansprakelijk voor 

enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de 
deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Lions Heuvelloop toe te 
rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor 
ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of 
overlijden. 
 

2. COVID-19 is een uiterst besmettelijk virus dat kan leiden tot ernstige ziekte en 
overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare 
plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op de Lions Heuvelloop is volledig 
vrijwillig en op eigen risico van de deelnemer, en houdt aanvaarding in van de risico’s 
met betrekking tot blootstelling aan COVID-19 en eveneens met betrekking tot 
blootstelling aan een andere besmettelijke ziekte, waaronder verstaan elke ziekte 
veroorzaakt door een infectieuze en/of giftige stof die optreedt door directe of indirecte 
overdracht van deze stof door een besmet persoon, dier of zaak. De Lions Heuvelloop is 
niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19 of andere 
ziekte naar aanleiding van deelname aan of aanwezigheid op het evenement.  
 

3. Als ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Lions 
Heuvelloop voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de 
verplichting van de Lions Heuvelloop tot vergoeding van die schade beperkt tot ten 
hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Lions Heuvelloop ter zake van die schade 
uitkeert.  
 

4. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een 
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt 
door zijn deelname aan de Lions Heuvelloop.  
 

5. 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 zal hebben voorbereid op de Lions 
Heuvelloop. De Lions Heuvelloop adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich 
in verband met de deelname aan de Lions Heuvelloop sportmedisch te laten keuren.  
 

6. De deelnemer vrijwaart de Lions Heuvelloop voor schade die derden mochten lijden als 
gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot 
het Evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van 
aansprakelijkheid voor bedoelde schade.  
 

7. Sponsors van de Lions Heuvelloop en de gemeente Bloemendaal waarin het evenement 
plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Lions Heuvelloop, uitgesloten van 
aansprakelijkheid.  
 



 

 

B) DEELNAME 
 
1. Aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars of andere als zodanig herkenbare mensen 

van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Bij calamiteiten kan het 
evenement worden stopgezet of afgelast. Volg de aanwijzingen van de overheid of 
organisatie direct op. 
 

2. Als u door omstandigheden niet kan deelnemen aan de Lions Heuvelloop is het mogelijk 
om uw inschrijving te annuleren tot elke donderdagavond 24.00 uur voorafgaand aan 
het evenement. Stuur hiervoor een mail aan de organisatie info@lionsheuvelloop.nl. Uw 
inschrijfgeld wordt dan teruggestort exclusief de eventueel betaalde extra donatie aan 
de goede doelen. Bij annulering na dit tijdstip vervalt het recht op restitutie. Eventueel 
doorgeven van uw inschrijving aan iemand anders kan wel. Ook dit graag melden aan de 
organisatie via info@lionsheuvelloop.nl of op de ochtend van het evenement bij de 
computertafel. 
 

3. Als op 9 of 10 april de Lions Heuvelloop wordt geannuleerd, opgeschort of 
geneutraliseerd door overmacht vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 
 

4. Als door overheidsregulering (bijv. Corona-maatregelen) de organisatie in de week 
voorafgaand aan het evenement moet besluiten om het evenement af te lassen zal de 
organisatie de ingeschreven deelnemers hierover informeren en het inschrijfgeld 
restitueren. Ook hier geldt dat extra donaties voor de goede doelen niet worden 
teruggestort. 
 

5. De uitslag en daarmee verbonden prijsuitreiking wordt per afstand opgemaakt naar 
aanleiding van de BRUTO geregistreerde tijden. De NETTO tijden zijn alleen voor 
persoonlijk gebruik. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele omissies in 
de uitslag. Correcties kunt u doorgeven en die zullen door de organisatie zo goed 
mogelijk worden verwerkt.  
De deelnemer wordt dringend verzocht om, als niet de gekozen afstand wordt 
uitgelopen, de finishboog NIET te passeren en aan de organisatie kenbaar te maken dat 
men is “uitgestapt”. 
 

6. In verband met het parcours en hiermee de veiligheid van uzelf en de overige 
deelnemers zijn rolstoelen, huisdieren en skates NIET toegestaan. Hardlopen met 
kinderwagens graag in overleg met de organisatie. 

 
 
OVERIG 
 
1. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in drukwerk of 

fotomateriaal voor promotionele doeleinden van de Lions Heuvelloop en andere lopen 
van Atletiekvereniging Haarlem zonder hiervoor vergoeding te claimen. 

 
2. De organisatie neemt uw gegevens op in een bestand en kan deze gebruiken t.b.v. 

correspondentie m.b.t. de Lions Heuvelloop en andere hardloopevenementen van 
Atletiekvereniging Haarlem. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Als u 
hiertegen bezwaar heeft kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de organisatie van de 
Lions Heuvelloop. 


