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1 ANNULERINGSVOORWAARDEN	  

Algemeen 

1. Bij iedere aanvraag tot annulatie/doorgave/verandering van afstand zoals
beschreven in sectie Specifiek:

a. Een email sturen naar hans@trailodge.com met voor-en familienaam,
IBAN, BIC & andere noodzakelijke details

b. Zal EUR 5 administratiekost verrekend worden

2. Schriftelijke dokumenten zoals overlijdensattest en doktersbriefje mogen per
email (hans@trailodge.com) of per post (Hans Coolen | Milleniumplein
11 | 3920 Lommel | België) verstuurd worden.

Specifiek 

1. Datum wedstrijd: Zondag 17 mei 2020

2. 100 dagen of meer voor datum wedstrijd: 100 % inschrijvingsgeld 
terugbetaald

3. Tot 45 dagen voor datum wedstrijd: 50% inschrijvingsgeld terugbetaald

4. Deelnemers kunnen tot zondag 10 mei 2020 om 23.59 h:

a. Inschrijving doorgeven aan een andere persoon. De doorgave zal 
definitief zijn als de plaatsvervangende deelnemer bij afhalen van 
borstnummer EUR 5 administratiekosten vergoedt.

b. Veranderen van afstand.  Indien aanvraag na zondag 10 mei 2020 zal 
het verschil (incl. EUR 5 administratiekost) worden vereffend op de 
wedstrijddag bij afhalen borstnummer.



5. Tot op dag wedstrijd:

Ø Bij overlijden van een familielid in de eerste graad zal mits voorlegging
van kopie van het overlijdensattest 100 % inschrijvingsgeld terugbetaald
worden.

Ø Bij ziekte zal mits voorlegging van een kopie van het doktersbriefje 50 %
inschrijvingsgeld terugbetaald worden.

6. 0 % inschrijvingsgeld terugbetaald in alle gevallen die niet geregeld zijn in
sectie Specifiek.
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1) HALARKI TRAILS VZW zal trail parkoers uitstippelen die geen
onredelijke risico’s bevatten.

2) HALARKI TRAILS VZW is niet verantwoordelijk voor
gebeurlijke ongevallen en diefstal voor, tijdens-en na het evenement.

3) De deelnemer verklaart fysisch fit te zijn en voldoende voorbereidt om aan
een evenement met deze kenmerken deel te nemen. HALARKI
TRAILS VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor medische
problemen van de deelnemer.

4) Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen is de
verantwoordelijkheid van de deelnemer.

5) Het programma en de parkoers zijn ter indicatie.  Omstandigheden zoals
veiligheid, weer en anderen kunnen ertoe leiden dat deze veranderen.

6) De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het
inschrijvingsgeld ingeval het evenement om buitengewone omstandigheden
(force majeur) niet kan doorgaan.

7) De deelnemer verklaart zicht akkoord met het gebruik van zijn foto, film of
video voor promotionele doeleinden.

8) De wedstrijd organisatie heeft volledige beslissingsmacht gedurende de
volledige duur van de race en haar beslissing is finaal.

9) De wedstrijd organisatie kan het reglement of de algemene voorwaarden ten
allen tijden aanpassen.




