
 
 

 Deelnameregelement Loop door Houten              25 mei 2018 

 
 

Sportief karakter 
De Loop door Houten is een recreatief loopevenement waarbij gezelligheid voorop staat. Mocht er iets misgaan bij 
de start, waterpost, bewegwijzering of finish, dan verwachten we dat je hier sportief mee omgaat. 
 
Eigen risico en verantwoording 
Iedere deelnemer loopt op eigen risico en verantwoording. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
het oplopen van persoonlijk letsel noch voor het zoekraken of het beschadigen van persoonlijke eigendommen. 
 
Veiligheid 
De gemeente Houten heeft voor het loopevenement een vergunning verleend. Verkeersregelaars, EHBO en verzor-
gingsposten dragen zorg voor je veiligheid. De route is verkeersvrij en wordt aangegeven door middel van afzetlint, 
pionnen, km-borden en Verkeersregelaars. Volg aanwijzingen van Verkeersregelaars altijd direct op. Mocht onver-
hoopt toch verkeer op het parcours terecht komen, wees dan alert en attendeer elkaar op het gevaar. 
 
Het is niet toegestaan te lopen met een buggy, babyjogger of ander babyvervoermiddel. Het is ook niet toegestaan 
honden - al dan niet aangelijnd - mee te nemen. Begeleiding door een of meer personen per fiets of enig ander ver-
voermiddel is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om in teamverband speciale activiteiten te ontplooien, denk 
hierbij aan sponsoring, organiseren eigen wedstrijd of lopen met hazen. Alleen met expliciete toestemming van de 
Organisatie kan eventueel worden afgeweken. 
 
Het is niet toegestaan om het parcours te betreden terwijl Deelnemers reizen richting start of richting huis. 
 
Op het start-finishterrein is EHBO aanwezig. Op het parcours fietsen EHBO-ers mee. 
 
Handelingen bij het ontstaan van een calamiteit zijn door de organisatie vastgelegd in een Veiligheidsplan, deze 
wordt elk jaar opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Het Veiligheidsplan is op aanvraag in te zien. 
 
Startnummers en klassementen 

• De startnummers moeten goed zichtbaar op de borst worden gedragen. Zonder een goed zichtbaar startnum-
mer is er geen opname in het eindklassement mogelijk. 

• Het loopevenement is recreatief. In de enkele gevallen dat er wel een klassement wordt opgemaakt voor het 
behalen van een prijs, is de volgorde van binnenkomst (bruto tijd) daarvoor bepalend. 

 
Overmacht 
De Organisatie behoudt zich het recht voor de route en/of starttijden te wijzigen dan wel de loop geheel of gedeel-
telijk af te gelasten als overmacht situaties, als extreme weersomstandigheden of calamiteiten, dat redelijkerwijs 
noodzakelijk maken. Bij afgelasting wordt geen nieuwe datum vastgesteld en inschrijfgelden niet gerestitueerd. 
 
Privacy 

• De gegevens van de Deelnemers worden uitsluitend gebruikt voor het evenement waarvoor is ingeschreven en 
worden niet verstrekt aan derden.  

• Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie daarvan op internet. 

• Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor verslag-
geving en/of promotionele doeleinden zonder daarvoor vergoeding te claimen. 

• Zie ook de Privacyverklaring Stichting Loop door Houten op de website van de Loop door Houten. 
 
Overig 

• Wanneer na voorinschrijving wordt afgezien van deelname is geen restitutie mogelijk. 

• De startnummers zijn overdraagbaar; de gegevens van de inschrijving zijn niet aanpasbaar. 

• Vrijwilligers zijn herkenbaar aan een geel T-shirt, de Organisatie is herkenbaar aan een rood T-shirt. 

• Verkeersregelaars dragen een Veiligheidshesje zoals wettelijk voorgeschreven. 

• Daar waar de verstrekte informatie niet in voorziet, beslist de organisatie. 


