
Algemene voorwaarden Zwemloop Delft
Eigen risico

Wij gaan ervan uit dat elke deelnemer zelf privé verzekerd is. Buiten deze verzekering doet 
iedereen mee op eigen risico. De organisatie streeft ernaar een zo veilig mogelijk evenement 
te organiseren, maar aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid welke kan 
voortvloeien uit deelname aan deze zwemloop en de festiviteiten om de zwemloop heen. Dit 
geldt ook voor het zoekraken van waardevolle voorwerpen.

Wedstrijdleiding, vrijwilligers, EHBO en politie

Eenieder dient alle aanwijzingen van bovengenoemden strikt op te volgen. De 
wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om deelnemers uit de wedstrijd te nemen of in te 
grijpen in het wedstrijdverloop om medische redenen of wegens overtreding van het 
reglement.

Afstanden

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afleggen van de volledige afstanden van elk onderdeel 
van de zwemloop volgens het wedstrijdreglement. Het parcours afsnijden, rennen in het 
zwembad, e.d. leidt tot onmiddellijke diskwalificatie.

Startnummer

Het startnummer wordt voor aanvang van de zwemloop met stift op je bovenarm geschreven.
Het papieren startnummer dient voor aanvang van het looponderdeel leesbaar aan buikzijde 
bevestigd te worden.

Verzorgers/begeleiders

Er zijn geen verzorgers of begeleiders (van welke aard dan ook) toegestaan op het parcours 
en in de wisselzones.

Uitval

Mocht je de zwemloop om wat voor reden dan ook niet kunnen afronden, dan dient u zich af 
te melden bij de finish of bij een jurylid.

Afgelasten wedstrijd

Indien de wedstrijd door uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, is restitutie van 
inschrijfgelden niet mogelijk.

Foto’s

Tijdens het evenement worden foto’s gemaakt die na afloop gedeeld worden met de 
deelnemers via internet. Ook kunnen we de foto’s gebruikten voor promotie van volgende 
edities van de Zwemloop. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, laat het dan weten aan de 
organisatie.

Getekend voor gezien (minderjarige deelnemers (<18): laten tekenen door ouders/verzorgers)
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