
 
 

 

 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
De Loop van Leidsche Rijn en Lint-Wurmpie Run 2023 
 
Artikel 1 Definities 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het evenement De Loop van Leidsche Rijn en Lint-Wurmpie  
   Run dat wordt georganiseerd, onder auspiciën van de Stichting LeidscheRijnSportief te Utrecht. 

1.2 Deelname aan het evenement geschiedt uitsluitend door natuurlijke personen die zich op de door de Organisatie 
   voorgeschreven wijze hebben ingeschreven voor deelname aan het evenement. 

1.3 Door de inschrijving verbindt de deelnemer zich aan de overeenkomst met de Organisatie. 
 

Artikel 2 Deelname 
2.1 De deelnemer dient voor deelname het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen. 
2.2 De inschrijving geschiedt uitsluitend met in achtneming van het wedstrijdreglement. 
2.3 Als de inschrijver t/m 31-03-2023 de gedane inschrijving herroept wordt deze als niet–gedaan beschouwd. Dit is 

alleen van toepassing op de startbewijzen van de 15 km, 10 km en 5 km van De Loop van Leidsche Rijn. In dat 
geval vindt restitutie plaats van het reeds betaalde, minus € 5,00 administratiekosten. Ná 31-03-2023 worden de 
kosten voor het startbewijs niet meer terugbetaald.  

2.4   De Organisatie van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht, art.6:75BW) 
besluiten het evenement af te lassen. 

2.5  Door het besluit van de Organisatie om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid 
voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement. 

2.6  Onderdelen van het De Loop van Leidsche Rijn 2023 zijn:  
• De Loop van Leidsche Rijn 15 km (hoofdnummer) 
• De Loop van Leidsche Rijn 10 km 
• De Loop van Leidsche Rijn 5 km 
• Lint-Wurm XL 3 km 
• Lint-Wurmpie Run 1 en 2 km 
• Wurmpie Run 500 meter 
• Abrona “G” lopen 1 en 2 km 

 
Artikel 3 Deelnemingsvoorwaarden 

3.1 De deelnemer gaat akkoord met het feit dat na de inschrijving de bevestiging van de inschrijving per e-mail 
wordt ontvangen. Aan deze e-mail kan de deelnemer nog geen verdere rechten ontlenen. 

3.2 Van zijn / haar inschrijving ontvangt de deelnemer dezelfde dag een e-mail als ontvangstbevestiging. Het 
startpakket van de individuele deelneemsters kan worden opgehaald op zaterdag 3 juni (van 9:30 – 17:00 uur) 
bij de RunningDirect Store Utrecht, Europaweg 50 te Vleuten en op de dag van ”De Loop van Leidsche Rijn” op 4 
juni, tussen 09:00 uur tot een half uur voor de start op het evenemententerrein. In de week voor 28 mei krijgt 
de deelnemer per e-mail een inschrijfbewijs toegestuurd die men nodig heeft voor het afhalen van het 
startpakket en/of bestelde t-shirt. Het pakket bevat naast het startnummer (met taslabel voor garderobe), een 
chip, deelnemersinfo en een bon voor het evt. bestelde T-shirt, etc.  

3.3 Elke deelnemer (behoudens de ‘Wurmpie’ Run 500 meter) dient tijdens deelname aan één van de onderdelen in 
het bezit te zijn van een door de Organisatie beschikbaar gestelde eenmalig te gebruiken chip. Bij het niet 
dragen van een chip wordt de desbetreffende deelnemer niet opgenomen in het eindklassement.  
Er vindt geen tijdregistratie plaats op het onderdeel Wurmpie Run. 

3.4 Elke deelnemer (behoudens de ‘Wurmpie’ Run 500 meter deelnemers) komt in het klassement voor (natuurlijk 
persoon zie art. 1.2).  

3.5 Elke deelnemer (behoudens de ‘Wurmpie’ Run 500 meter deelnemers) komt in de gepubliceerde uitslag voor, 
tenzij men hier vooraf schriftelijk bezwaar heeft kenbaar gemaakt bij de Organisatie 

3.6 Annuleren van startnummer worden alleen via info@deloopvanleidscherijn.nl behandeld. 
 

Artikel 4 Aansprakelijkheid 
4.1 Deelname aan het evenement is voor eigen risico. De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

schade die de deelnemer als gevolg van deelname aan het evenement oploopt, tenzij deze schade direct is toe te 
rekenen aan de organisatie jegens een onrechtmatige daad (o.d. art.6:162BW) 

4.2 De deelnemer dient tot op zekere hoogte 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 het evenement. 

4.3 De deelnemer gaat akkoord met het feit dat de Organisatie er vanuit gaat dat de deelnemer beseft dat voor de 
deelname aan het evenement een redelijke gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Artikel 5 Portretrecht 
5.1 De deelnemer gaat akkoord dat de Organisatie eventueel gebruik maakt van zijn beeltenis in druk, op foto, film, 

video e.d. voor promotionele doeleinden van De Loop van Leidsche Rijn, Lint-Wurmpie Run en Abrona Loop, 
zonder daarvoor vergoeding te claimen.  

5.2 De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie opgenomen in een bestand. 
Door deelname aan het Evenement verleent een deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de 
persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. De persoonsgegevens worden NIET aan 
derden verstrekt en blijven vertrouwelijk. 
 

Artikel 6 Bedrijfsgegevens 
6.1 De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie opgenomen in een bestand. De 

deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Organisatie tot gebruik van de 
persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. Indien men hiertegen bezwaar hebt, 
dan kan men dit schriftelijk kenbaar maken bij de Organisatie. 

6.2 De deelnemers verlenen bij het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Organisatie voor het 
publiceren van zijn/haar naam, woonplaats en wedstrijdresultaten via verschillende communicatie en/of media 
kanalen. 
 

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden 
7.1  Door het voltooien van de inschrijving geeft de deelnemer de Organisatie het recht middels een  éenmalige 

incasso het inschrijfgeld van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven. 
 

Artikel 8 Wedstrijdreglement 
8.1 Het wedstrijdreglement van De Loop van Leidsche Rijn Halve Marathon, 10 km en 5 km is een onderdeel van de 

Algemene Voorwaarden. 
 
 

 
 
Wedstrijdreglement De Loop van Leidsche Rijn 2023 
 
 
a.  toepassing 

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voorzover daarvan in deze algemene 
voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Amateur Athletic Federation (IAAF) 
is van toepassing, behoudens voorzover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze 
algemene voorwaarden wordt afgeweken. Beide wedstrijdreglementen liggen bij de Organisator ter inzage en 
worden de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden. 
 

b.  indeling in categorieën De Loop van Leidsche Rijn Halve Marathon, 10km en 5km (geslacht/leeftijd) 
De Organisator deelt de deelnemer van De Loop van Leidsche Rijn Halve Marathon in een wedstrijdcategorie in 
op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het Evenement. 
 

De navolgende categorieën worden onderscheiden voor De Loop van Leidsche15 km: 
Geslacht  Categorie  Leeftijd  Geslacht  Categorie  Leeftijd 
Mannen   Man   15-99  Vrouwen  Vrouw  15-99 
 
De navolgende categorieën worden onderscheiden voor De Loop van Leidsche Rijn 10 km: 
Geslacht  Categorie  Leeftijd  Geslacht  Categorie  Leeftijd 
Mannen   Man   13-99  Vrouwen  Vrouw  14-99 
 
De navolgende categorieën worden onderscheiden voor De Loop van Leidsche Rijn 5 km: 
Geslacht  Categorie  Leeftijd  Geslacht  Categorie  Leeftijd 
Mannen   Man   11-99  Vrouwen  Vrouw  11-99 

 

De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende 
indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de 
Deelnemer. 
 

c.  prijzen per categorie 
Elke deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Zowel op de DLVLR 15 km, 10 km 
en 5 km zal een ‘Overall klassement’ worden toegepast. Bij het ‘hoofdnummer’ de 15 km overall m/v 1 t/m 3 
worden er cadeaubonnen uitgereikt. De andere looponderdelen bestaat overall m/v 1 t/m 3 de prijs uit een 
herrinering. Daarnaast ontvangen alle overall m/v 1 t/m 3 een beker. Een Deelnemer heeft geen recht op een 
prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de 
Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het 
wedstrijdreglement heeft gehandeld. 
 
 

d.  vaststelling uitslag 
De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een 
toegekende prijs moet door de deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag 
na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat. 



 
 

 

 
e.  wijze van voortbewegen 

Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parkoers, op een 
voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. 
 

f.  startpositie 
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een deelnemer geschiedt door de Organisator. 

 
 
g.  startnummers 

De startnummers moeten zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde 
informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de deelnemer verboden 
andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn versterkt door de Organisator. De Deelnemer wordt 
geadviseerd eventuele medische gegevens aan de achterzijde van het startnummer te vermelden. De 
Organisator neemt de startnummers in van deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn. 
 

h. tijdregistratie 
De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden van de deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De 
tijdregistratie geschiedt door middel van een eenmalig te gebruiken chip geplakt achter op het startnummer. De 
Organisator kan de tijden van de deelnemer alleen dan registreren indien het startnummer en de chip op de 
juiste wijze draagt. 
 

h.  tijdslimiet laatste loper 
In verband met vrijgave van het parkoers voor het verkeer, moet de deelnemer van de Loop van Leidsche Rijn 
bepaalde punten van het parkoers op bepaalde tijdstippen zijn gepasseerd, overeenkomstig onderstaande tabel. 
Kilometerpunt en tijdstip na de starttijd 21.1 km en 10 km. 

  15 km   
  5 kilometer  1:00:00     
10 kilometer  1:30:00     
  10km 
  5 kilometer 1:00:00 
10 kilometer 1:30:00 

De deelnemer die zich op een genoemd tijdstip niet op of voorbij het daarbij genoemde punt bevindt, wordt door 
de Organisator uit het Evenement gehaald. Het oordeel van de door de Organisator benoemde scheidsrechter 
‘laatste loper’ is bindend voor de vaststelling of een deelnemer tijdig een bepaald punt is gepasseerd. deelnemers 
die later dan 2:30 uur na de start, de finish passeren, worden niet meer opgenomen in de wedstrijduitslag. 
 

j.  diskwalificatie/uit de wedstrijd halen 
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich 
niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van 
medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht. 
 

k.  instructies wedstrijdleiding 
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen 
gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de Organisatie van de Organisator behoren.  

 
l. overige bepalingen: 

Het is de deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost 
van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen.  
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en 
verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parkoers van kracht.  
Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parkoers niet toegestaan, 
tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.  
Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.  
Het is mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Wel worden deelnemers geadviseerd in loopkleding naar 
het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of 
andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter 
beschikking gestelde kleedaccommodatie. De deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door 
de Organisator bewaakt wordt.  
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval 
achterlaat. 


