Ingevolge mijn inschrijving voor één van de sportactiviteiten georganiseerd door de sportdienst van
Knokke-Heist verklaar ik akkoord te gaan met onderstaande algemene voorwaarden:
1. Ik verklaar in goede conditie te zijn en medisch geschikt bevonden om te mogen
deelnemen aan de sportactiviteit(en) waarvoor ik me inschrijf.
2. De gemeente en het OCMW Knokke-Heist verwerken persoonsgegevens voor wettelijke,
gewettigde
en
vrijwillige
taken
volgens
de
Algemene
Verordening
voor
Gegevensbescherming. U kunt kennis nemen van de persoonsgegevens die wij van u
verwerken en het gebruik dat wij van deze gegevens maken. U mag deze gegevens
verbeteren, aanvullen, verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens beperken via
privacy@knokke-heist.be of 050/630 315. U hebt het recht over de verwerking van uw
persoonsgegevens klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (www.privacycommission.be). Het recht op afbeelding (of
portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te
verzetten tegen publicatie van hun portret. Je kan je verzetten tegen het gebruik van je
foto/video in sociale media en voor promotionele doeleinden. Hiervoor neem je best contact
op met privacy@knokke-heist.be.
3. Onderstaande bepalingen zijn van toepassing bij een annulatie van deelname of een wijziging
van de inschrijving.


Alle terugbetalingen gebeuren ten laatste 2 weken na het event. Om dit te kunnen
doen, heeft de sportdienst van Knokke-Heist een correct rekeningnummer nodig.
Indien uw rekeningnummer niet correct werd doorgegeven bij uw inschrijving kan er
geen terugbetaling voorzien worden.



Love Bike & Run, Mountainbike Beach Challenge, Iron Kid, Finishers Triatlon en Early
Bird Run

Een deelname kan niet worden doorgegeven.

Annulatie van deelname voor het afsluiten van de inschrijvingen:
terugbetaling van 50% van het betaalde inschrijvingsgeld.

Annulatie van deelname na het afsluiten van de inschrijvingen: uitzonderlijke
terugbetaling van 50% van het betaalde inschrijvingsgeld mits voorleggen
van een doktersbewijs of een overlijdensbericht uiterlijk 3 werkdagen na het
event.

Voor het aanpassen van een wedstrijdgegeven na het afsluiten van de
inschrijvingen, bijvoorbeeld het wisselen van afstand, wordt ter plaatse een
administratieve kost van 2 euro aangerekend.

Indien de organisator door overmacht verplicht is de wedstrijd te annuleren,
wordt er 50% van het betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald.



Zeezwemmen, strandlopen Knokke en Heist

Bij annulatie van een deelname wordt er geen terugbetaling voorzien.

Voor het aanpassen van een wedstrijdgegeven na het afsluiten van de
inschrijvingen, bijvoorbeeld het wisselen van afstand, wordt ter plaatse een
administratieve kost van 2 euro aangerekend.

Indien de organisator door overmacht verplicht is de wedstrijd te annuleren,
wordt het betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald.



Zwintriathlon en Halve Triatlon

Annulatie van een deelname voor 1 juli: terugbetaling van 75% van het
betaalde inschrijvingsgeld.

Annulatie van een deelname voor 15 augustus: terugbetaling van 25% van
het betaalde inschrijvingsgeld mits het op uiterlijk 15 augustus voorleggen
van een doktersbriefje of een overlijdensbericht.

Annulatie van een deelname na 15 augustus: het betaalde inschrijvingsgeld
wordt niet terug betaald en wordt ook niet overgedragen naar de volgende
editie. Men behoudt het recht om in te schrijven voor de volgende editie
indien men uiterlijk op de wedstrijddag een doktersbriefje of
overlijdensbericht kan voorleggen.

Iemand die niet deelneemt en niet schriftelijk geannuleerd heeft zoals
hierboven beschreven, wordt het recht ontzegd om deel te nemen aan de
volgende editie.

Indien de organisator door overmacht verplicht is de wedstrijd te annuleren,
wordt er 50% van het betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald.

4. Klachten i.v.m. de uitslag kunnen tot 3 werkdagen na het event worden gemeld via het
mailadres weergegeven in punt 5.
5. Indien u vragen hebt, kan u via één van onderstaande mailadressen contact opnemen met
de organisatoren.










lovebikeandrun@knokke-heist.be
mountainbike@knokke-heist.be
strandlopen@knokke-heist.be
zeezwemmen@knokke-heist.be
ironkid@knokke-heist.be
finisherstriatlon@knokke-heist.be
zwintriathlon@knokke-heist.be
halvetriatlon@knokke-heist.be
earlybirdrun@knokke-heist.be

