
ALGEMENE VOORWAARDEN 
Running Nation Bvba 

  

ARTIKEL 1– TOEPASSINGSGEBIED - AANVAARDING 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen 
van producten, werken en diensten, hierna “de diensten” die worden 
geplaatst bij de Bvba Running Nation, gevestigd te 1410 Waterloo, hierna 
RUNNING NATION genoemd, en in het bijzonder de organisatie van 
sportevenementen. 

1.2. Elke bestelling die bevestigd is aan RUNNING NATION impliceert de 
volle en volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden. In 
voorkomend geval zullen zij voorrang hebben op elke andere versie en op 
de eigen algemene aankoop- of andere voorwaarden van de klant. 

1.3. Onderhavige algemene voorwaarden vormen een contractueel geheel 
en maken de integrale contractuele betrekkingen tussen partijen uit. 

1.4. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn permanent te raadplegen op 
de website van het evenement en worden gevalideerd via het 
inschrijvingsformulier of via de mail ter bevestiging van de inschrijving.  

1.5. RUNNING NATION zal op elk moment deze algemene voorwaarden 
kunnen wijzigen, op voorwaarde dat ze deze wijzigingen op haar website 
laat verschijnen. 

1.4. Door het feit van zijn bestelling wordt de klant geacht kennis te hebben 
genomen van deze algemene voorwaarden van dienstverlening, verkoop en 
verhuur. 

ARTIKEL 2 - WIJZIGINGEN 
2.1. Elke wijziging van deze algemene voorwaarden moet vastgelegd 
worden via een schriftelijk akkoord, ondertekend door de partijen. 

 
ARTIKEL 3 – INSCHRIJVING 
3.1. De inschrijving gebeurt via het ad hoc formulier op de website van het 
evenement of via een link die door de organisator wordt verschaft. 

3.2. Deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsbedrag, die 
binnen de 3 dagen moet volgen op de inschrijving via het ad hoc formulier. 

3.3. De uiterste inschrijvingsdatum is over het algemeen 2 weken vóór het 
evenement of eerder als het maximumaantal deelnemers is bereikt. 



 
ARTIKEL 4 – PRIJZEN 
4.1. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro, exclusief btw, behalve voor de 
evenementen die zich richten tot particulieren. 

4.2. De prijzen hebben enkel betrekking op de levering van de 
dienstverlening zoals beschreven in het reglement, met uitsluiting van alle 
andere werken en prestaties. Als deze laatste door de klant worden besteld 
zullen ze hem als supplement aangerekend worden. 

 
ARTIKEL 5 – BETALING 
5.1. Een automatische mail met een factuur of een bestelbon (mail) en een 
uitnodiging tot betaling wordt gericht aan de persoon die als contactpersoon 
staat vermeld op het ad hoc inschrijvingsformulier. 

5.2.  De betaling van het inschrijvingsbedrag moet gebeuren binnen de 3 
dagen na de inschrijving via het ad hoc formulier. 

5.3. Elke vertraging in de betaling van meer dan 15 kalenderdagen zal van 
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een vermeerdering 
met zich meebrengen met een verwijlinterest van 1% per maand, waarbij 
elke begonnen maand als volledig verschuldigd is. 

5.4. Elke betalingsherinnering die naar de klant gestuurd wordt die zijn 
factuur niet volledig heeft betaald, zal gefactureerd kunnen worden aan € 
12,5 per verzonden brief, onverminderd eventuele deurwaarderskosten die 
eveneens ten laste zijn van de klant. 

5.5. Elke klacht met betrekking tot een factuur zal uiterlijk acht 
kalenderdagen na de factuurdatum overgemaakt moeten worden per e-mail 
gericht aan: admin@people-first.be.  Zo niet zal de klant die factuur niet meer 
kunnen betwisten. 
5.6. De saldofactuur zal berekend worden in functie van het aantal 
deelnemers dat uiterlijk 7 dagen vóór het evenement is medegedeeld.  

 
ARTIKEL 6 – ANNULERING – SCHADEVERGOEDING 
6.1. Elke annulering of wijziging van het evenement moet schriftelijk ter 
kennis gebracht worden. 

6.2. In geval van opzegging-ontbinding van het contract door de klant zal 
aan RUNNING NATION een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn 
van: - 50% van het totaalbedrag van de inschrijving als de annulering 7 
dagen of meer vóór het evenement plaatsvindt; - 100% van het totaalbedrag 
van de inschrijving als de annulering minder dan 7 dagen vóór het 
evenement plaatsvindt. 



6.3. Als de betaling niet uiterlijk 8 dagen vóór het evenement is gebeurd, 
wordt de inschrijving van rechtswege geannuleerd. 

6.4. In geval van niet-deelneming, wat ook de reden moge zijn, kan het team 
geen terugbetaling van het inschrijvingsbedrag vorderen. 

 
ARTIKEL 7 – VERANTWOORDELIJKHEID – VERZEKERINGEN   
7.1 De deelname vergt een goede gezondheid. De deelnemer verklaart aan 
die voorwaarde te voldoen en loopt onder zijn eigen verantwoordelijkheid. 
RUNNING NATION beveelt een preventief sportmedisch onderzoek bij een 
arts aan. 

7.2.  De deelname gebeurt volledig op eigen risico van de Deelnemer. 

7.3. De Deelnemer moet afdoende verzekerd zijn. 

7.4.  RUNNING NATION is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die 
door de Deelnemer wordt ondergaan of die hij zou kunnen ondergaan ten 
gevolge van zijn deelname. 

Deze afwijzing van aansprakelijkheid geldt eveneens voor ernstige 
kwetsuren zoals (al dan niet blijvende) letsels of overlijden.  

7.5. De deelnemer stelt de Organisator vrij van elke aansprakelijkheid voor 
de schade die derden zouden kunnen oplopen en die te wijten zou zijn aan 
het handelen of niet-handelen van een deelnemer met betrekking tot het 
Evenement. 

7.6 RUNNING NATION is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van of 
schade aan persoonlijke bezittingen. 

De werkgever of de groepsverantwoordelijke verbindt er zich toe deze 
algemene voorwaarden ter kennis te brengen van elke Deelnemer door een 
gepersonaliseerde zending per mail, zodat RUNNING NATION in geen 
geval aansprakelijk kan gesteld worden voor de niet-mededeling van deze 
algemene voorwaarden en voor alle mogelijke gevolgen die daaruit zouden 
voortvloeien en die schade zouden kunnen berokkenen. 

 
ARTIKEL 8 - GEEST  
8.1. Het evenement verloopt in een geest van fair play, sportiviteit en 
vriendschap.  

8.2. Er wordt eveneens bijzondere zorg besteed aan het respect voor de 
natuur en het milieu.  

 



ARTIKEL  9 – INTELLECTUELE RECHTEN 
9.1. Door deel te nemen aan het evenement aanvaarden de teams dat hun 
foto’s gepubliceerd zullen worden op de website en eventueel gebruikt 
kunnen worden voor promotionele doeleinden door RUNNING NATION of 
ondernemingen van dezelfde groep, zonder dat ze daarvoor enige 
vergoeding kunnen vorderen. 

 
ARTIKEL 10 – OVERMACHT 
10.1. RUNNING NATION zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden in 
geval van gehele of gedeeltelijke annulering van het evenement of de dienst 
wegens overmacht of uitzonderlijke omstandigheden buiten haar wil om, 
zoals, meer bepaald en zonder dat deze lijst limitatief is, overstroming, 
brand, storm, staking van het transport, een aanbeveling van OCAD in geval 
van een aanslag of dreiging voor een aanslag. 

10.2. De partijen komen overeen dat zij zo snel mogelijk overleg zullen 
moeten plegen om samen de modaliteiten te bepalen voor de uitvoering van 
de bestelling gedurende het geval van overmacht. 

 
ARTIKEL 11 - NIETIGHEID  
11.1. De onwettigheid of ongeldigheid van één van de bepalingen voorzien 
in de algemene voorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de andere 
contractuele bepalingen met zich mee. 

 
ARTIKEL 12 – GESCHILLEN – BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK 
RECHT 
12.1. In geval van een geschil betreffende de vorming, de interpretatie, de 
uitvoering of de ontbinding van de algemene voorwaarden, zullen de partijen 
een minnelijke oplossing trachten te zoeken. 

12.2. De contractuele betrekkingen tussen de partijen waarop onderhavige 
algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden geregeld door en 
geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. 

12.3. In geval van een geschil zijn enkel de Rechtbanken van Brussel 
bevoegd. 

	


