Algemene voorwaarden City Trail (versie januari 2022)
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Amersfoort City Trail: een hardloopevenement in Amersfoort waarbij de beleving
centraal staat en niet het competitieve element. De deelnemers kunnen kiezen uit een
±3km FamilyRun of een parcours van ±6 of ±12km. Onderweg gaan de deelnemers door
en/of langs markante gebouwen en locaties in Amersfoort.
• Organisator: de Stichting Run033.nl
• Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze
heeft ingeschreven voor deelname aan de Amersfoort City Trail
• Overal waar in dit reglement sprake is van Deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.
Artikelen
1.
Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan de algemene
voorwaarden.
2.
Deelnemer mag slechts aan de Amersfoort City Trail deelnemen indien zij/hij het
online inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het inschrijfgeld
volledig heeft voldaan.
3.
Deelnemer kan haar/zijn deelname niet annuleren. Overdragen van deelname is
kosteloos mogelijk tot en met uiterlijk zondag 20 maart 2022 door het versturen van
een e-mail naar info@amersfoortcitytrail.nl. Restitutie van het inschrijfgeld is in geen
enkel geval mogelijk.
4.
Deelnemer neemt deel voor eigen risico. De Organisator verklaart geen
aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke
eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, tenzij deze schade het
directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
5.
Organisator en de door organisatie ingehuurde medische staf hebben het recht een
deelnemer verdere deelname aan het evenement te ontzeggen.
6.
Instructies van politie, Organisator en medewerkers van de Amersfoort City Trail
moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven
aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot
ontzegging aan (verdere) deelname aan het evenement.
7.
De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven
tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die
situaties waarin aan de Stichting Run033.nl ontheffing verleend is.
8.
Organisator behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen,
enkele afstanden of de gehele Amersfoort City Trail af te gelasten op grond van
extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs
geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van
inschrijfgeld. Bestelde Dry Fit Running Shirts worden in dat geval nagestuurd.
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De Organisatie behoudt zich het recht voor om de Amersfoort City Trail in aangepaste
vorm aan te bieden, indien door overheidsmaatregelen tegen COVID-19 of andere
omstandigheden niet mogelijk is de Amersfoort City Trail in zijn gewenste vorm te
organiseren.
Achter de laatste deelnemer rijdt een ‘bezemfiets’.
Van Deelnemer wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan
andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
Deelnemer gaat bij voorbaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op
foto, film, video e.d., waarop Deelnemer zichtbaar is, voor promotionele doeleinden
van de Amersfoort City Trail of andere, door Organisator georganiseerde
evenementen zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Dit artikel geldt
uitdrukkelijk ook voor kinderen die meedoen aan de Amersfoort City Trail.
De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator
opgenomen in een bestand. Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze
algemene voorwaarden toestemming aan de Organisator tot gebruik van de
persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het
verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve
van het verzenden van informatie aan Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde
toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail (info@amersfoortcitytrail.nl) aan te
geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of
tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden
respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de
Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator
Het gebruik van de naam en het logo van de Amersfoort City Trail is voorbehouden
aan haar partners en sponsoren. Onrechtmatig gebruik van beeldmerken die
toebehoren aan de Organisator zal mogelijk rechtsvervolging ten gevolg hebben.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisator.
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