
 
REGLEMENT VAN DE MARATHON VAN NAMEN EN VAN DE HALVE 

MARATHON VAN NAMEN VAN 02 APRIL 2023 

 
ARTIKEL 1 – INLEIDING 
 
De vijfde editie van de Marathon van Namen en de Halve Marathon van Namen 
(verderop "het Evenement") wordt op zondag 2 april 2023 georganiseerd door 
We4sport A.S.B.L (verderop de "Organisator"). 
 
Dit reglement kan tot de dag voor het evenement gewijzigd worden. In dit geval 
worden deelnemers per e-mail op de hoogte gebracht van deze wijzigingen. 
 
 
ARTIKEL 2 – HET PARCOURS  
 
Het marathonparcours is 42,195 km 
 
Het halve marathonparcours is 21.097 km. 
 
ARTIKEL 3 – DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
 
Het Evenement staat open voor zowel licentie als niet-licentiehouders, op 
voorwaarde dat ze minimum achttien jaar oud zijn. De leeftijdscategorieën 
worden afzonderlijk geclassificeerd. Er wordt herinnerd dat tijdens het 
evenement controles zullen uitgevoerd worden om perfecte omstandigheden 
voor de regelmatigheid van de race te garanderen. Er wordt uitdrukkelijk 
vermeld dat de deelnemers onder hun eigen en exclusieve verantwoordelijkheid 
aan de wedstrijd deelnemen. 
 
De deelname aan evenementen georganiseerd of erkend door de sportfederaties 
wordt onderworpen aan het verplichte tonen door de deelnemers van een 
sportvergunning die de afgifte van een medisch attest bevestigt waarin de 
afwezigheid van contra-indicaties voor atletiek in competitie worden vermeld of, 
voor de niet-licentiehouders aan wie deze wedstrijden openstaan, de presentatie 
van dit enige certificaat, dat moet dateren van minder dan een jaar op de datum 
van de race. 
 
Buitenlandse deelnemers zijn verplicht om een medisch attest van geen contra-
indicatie te verstrekken voor de praktijk van wedstrijdatletiek of om te 
concurreren, zelfs als ze houder zijn van een wedstrijdlicentie uitgegeven door 
een federatie die is gelieerd aan IAAF. 
 
Dit attest moet gedateerd worden en ondertekend en de arts moet 
geauthentiseerd kunnen worden, ongeacht of deze is gevestigd in België. Als de 
arts een buitenlander is, moet het medisch attest in het Frans, Nederlands, 
Engels, Spaans, Duits, Italiaans of Portugees zijn geschreven. 
 
 
 
 



ARTIKEL 4 - INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN 
 
Inschrijvingen voor het evenement vinden uitsluitend plaats op het online 
registratieplatform dat beschikbaar is op het volgende adres: 
http://www.namurmarathon.com vanaf 25 september 2022. 
 
Voor veiligheidsredenen van het Evenement behoudt de Organisator zich het 
recht om het aantal deelnemers te beperken. 
 
De organisator behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren. 
 

*** Al onze prijzen zijn inclusief transactiekosten *** 
 
Tarieven 2023 Marathon van Namen 

- Van 25 september 2022 tot 15 januari 2023: 57 €  
- Van 16 januari 2023 tot 31 march 2023: 70 €  
- Inschrijving ter plaatse op zaterdag 1 april 2023 en zondag 2 april 2023: 

90€ 
 
Tarieven 2023 Halve Marathon van Namen 

- Van 25 september 2022 tot 25 march 2023: 26 €  
- Van 26 march 2023 tot 31 march zondag 2 april 2023: 35€ 

 
ARTIKEL 5 – GROEPSINSCHRIJVING 
 
Voor de Marathon van Namen is de prijs per persoon: 
 

- Van 25 september 2022 tot 15 januari 2023: 57 €  
- Van 16 januari 2023 tot 31 march 2023: 70 €  
- Geen inschrijving ter plaatse voor de greoepen. 

 
Voor de Halve Marathon van Namen is de prijs per persoon:  
 

- Van 25 september 2022 tot 25 march 2023: 26 €  
- Geen inschrijving ter plaatse voor de groepen. 

 
Groepen moeten beslist de volgende regels volgen: 
 

- Minimum 6 personen 
- De inschrijving van de groep MOET uiterlijk op maandag 20 march 

2023 worden afgesloten. Na deze datum wordt de inschrijving van de 
groep niet meer in aanmerking genomen. 

- Alleen de kapitein van de groep mag de borstnummers voor alle leden 
van de groep afhalen op zaterdag 1 april 2023 van 14.00 tot 18.00 uur. 



- Alle hardlopers moeten in volgorde van inschrijving zijn om de 
borstnummers te mogen afhalen. 

 
ARTIKEL 6 - VERBINTENIS 
 
Elke inschrijving is vast en definitief en zal niet worden terugbetaald in geval van 
een fout in de inschrijving, medische ongeschiktheid of onbeschikbaarheid, 
behalve in de gevallen bedoeld in artikel 13. 
 
Geen overdracht van registratie is toegestaan ongeacht de reden. 
 
Iedereen die zijn borstnummer doorgeeft aan een derde persoon zal 
verantwoordelijk worden gehouden in het geval van een ongeval dat tijdens het 
Evenement door het laatste is veroorzaakt. 
 
De organisator wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeluk in dit 
soort situaties. 
 
Het borstnummer moet volledig leesbaar zijn tijdens de race. 
 
ARTIKEL 7 – AFHALING VAN DE BORSTNUMMERS 
 
Borstnummer kunnen vanaf XX maart 2023 worden opgehaald bij de Trakks-
winkel van uw keuze voor alle registraties die vóór 1 maart 2023 zijn voltooid. De 
keuze van de winkel is onomkeerbaar. 
 
De slabbetjes zijn nominatief (registratie van uw naam) voor alle registraties die 
vóór 1 april 2022 zijn gedaan. Na deze datum wordt alleen het nummer vermeld. 
 
Alle borstnummer-opdrachten zijn stevig en definitief. 
 
Geen borstnummer zal per post worden verzonden. 
 
ARTIKEL 8 - OFFICIËLE JURY 
 
De bevoorradingspunten worden om de 5 km en bij aankomst geïnstalleerd. De 
timing wordt om 21.1 en bij aankomst bekendgemaakt. Deelnemers hebben een 
maximum van 6 uur om het parcours tot de eindstreep te voltooien. Nadat het 
end-of-race voertuig is verstreken, moeten deelnemers voldoen aan de 
verkeersregels van het verkeersreglement. 
 
ARTIKEL 9 - ALGEMENE DIENSTEN 
 
Politie en reddingsinformatie. 
 
 
 
 
 
 



ARTIKEL 10 - TOEGANG TOT DE SITE EN VEILIGHEID 
 
De introductie op de Event-site van alle voorwerpen die gevaarlijk of illegaal 
kunnen zijn, inclusief drugs, vuurwapens, stomp voorwerpen en explosieve 
materialen, is ten strengste verboden. 
 
Om toegang tot de site te krijgen en deel te nemen aan het Evenement, erkent 
de deelnemer uitdrukkelijk en stemt ermee in dat de Organisator 
beveiligingspersoneel mag gebruiken dat het recht heeft om zowel de personen 
als hun bezittingen te controleren. Iedereen die toegang wenst tot de site stemt 
ermee in zich aan deze controle te onderwerpen. In geval van weigering krijgt de 
persoon geen toegang tot de site. 
 
De Organisator en het veiligheidspersoneel hebben het recht om toegang tot het 
Evenement of de voortzetting van de wedstrijd te verbieden aan deelnemers van 
wie het gedrag het goede verloop van het Evenement waarschijnlijk zou kunnen 
verstoren, door (bij voorbeeld en zonder beperkend zijn) :  
introductie van elk object dat mogelijk de evolutie van de race zou kunnen 
verstoren, het verkeer en / of de veiligheid van de andere deelnemers; 
introductie van elk onderscheidend teken dat, in welke vorm dan ook, een 
politieke, filosofische of religieuze mening bevordert die waarschijnlijk het imago 
van het Evenement zou ondermijnen.  
 
ARTIKEL 10 BIS – VERVOER 
 
De starts van de Namen Marathon en Halve Marathon worden vanaf de finish op 
verschillende plaatsen gegeven. 
 
De organisatie zorgt voor gratis shuttles: bus voor marathonlopers en trein voor 
halve marathonlopers. 
 
Deze pendeldiensten zijn gratis. De keuze van de shuttle wordt gemaakt tijdens 
uw inschrijving. Uw keuze is onomkeerbaar. 
 
ARTIKEL 11 – TIMING 
 
Alle deelnemers krijgen een elektronische chip bij de afhaling van het 
borstnummer (chip geplakt achter elk borstnummer) dat automatisch wordt 
geïnitialiseerd op de startlijn en zal om de 10 km dienst doen als 
regelmatigheidscontrole van de race. Een deelnemer die de rijbaan niet gebruikt, 
kan bij aankomst niet worden geclassificeerd. 
 
Het elektronische detectiesysteem wordt geselecteerd volgens strenge 
betrouwbaarheidscriteria. Ondanks de tests die door fabrikanten zijn uitgevoerd, 
is er nog steeds een zeer klein percentage niet-detectie. Het ontbreken van 
gegevens als gevolg van deze niet-detectie zal de Organisator niet toestaan om 
de officiële of daadwerkelijke tijd van de betrokken deelnemer op te nemen in de 
rangorde. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden. 
 
 
 
 



ARTIKEL 12 - VERZEKERINGEN 
 
Aansprakelijkheid: In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft de 
Organisator een verzekering afgesloten die de geldelijke gevolgen van zijn 
wettelijke aansprakelijkheid, die van zijn agenten en alle deelnemers aan het 
Evenement dekt. Met betrekking tot de aansprakelijkheid van deelnemers, is de 
tussenkomst van deze verzekering voor de laatste beperkt tot de ongevallen die 
ze tijdens het Evenement zouden kunnen veroorzaken. 
Deze garantie komt naast of bij gebrek aan een andere verzekering waarvan de 
deelnemers elders zouden kunnen profiteren. Het bewijs kan op verzoek aan een 
deelnemer worden verstrekt. 
 
Materiële schade: de Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af in geval 
van schade (diefstal, breuk, verlies, ...) geleden door het persoonlijk eigendom 
van de deelnemers, zelfs als hij de voogdij heeft. Deelnemers kunnen zich niet 
tegen de Organisator keren voor schade aan hun materiaal. De inschrijving van 
een verzekering die deze risico's garandeert, hoort tot de bevoegdheid van de 
deelnemer. 
 
ARTIKEL 13 - Intrekking of annulering door de klant 
 
13.1. De Organisator geeft de Klant een periode van 10 (tien) kalenderdagen toe 
om zich uit de inschrijving terug te trekken, zonder dat hij redenen voor zijn 
beslissing hoeft te geven, vanaf de dag van de inschrijving tot de datum van het 
evenement. 
 
Na deze periode zal geen verzoek voor intrekking door de organisator worden 
verwerkt. 
 
De Klant die zijn intrekkingsrecht uitoefent moet het intrekkingsformulier invullen 
(gehecht aan boek VI van de Code van het economisch recht), beschikbaar op de 
volgende URL adres: 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulaire-de-
retractation.pdf. 
 
Hij kan de Organisator ook op de hoogte stellen van zijn beslissing om zich terug 
te trekken door een ondubbelzinnige verklaring te sturen, waarin hij zijn 
bereidheid tot intrekking per e-mail uitspreekt aan info@namurmarathon.com 
 
In geval van uitoefening van het intrekkingsrecht zal de Organisator de Klant alle 
betaalde bedragen, indien van toepassing, zonder onnodige vertraging en 
uiterlijk binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de datum waarop de organisator 
is geïnformeerd over de bereidheid van de klant om zich terug te trekken, 
terugbetalen. 
 
De terugbetaling vindt plaats met een creditering van het bedrag dat is 
afgeschreven op de rekening die overeenkomt met de bankkaart van de Klant. 
 
13.2. In geval van intrekking meer dan 14 (veertien) kalenderdagen na de dag 
van de inschrijving is de Organisator niet verplicht de betaalde bedragen aan de 
Klant terug te betalen. 
 



13.3. De Klant kan een annuleringsverzekering afsluiten in ruil voor een 
verhoging van de prijs. Het bedrag is 10 €. De Klant die zich op dit product heeft 
geabonneerd, heeft de mogelijkheid om de gehele inschrijving terug te krijgen, 
verminderd met de prijs van de annuleringsverzekering, in geval van annulering. 
 
13.4. Het ontbreken van voldoende inschrijvingen voor een Evenement vormt 
voor de Organisator een geval van overmacht dat het mogelijk maakt een 
nieuwe datum voor het Evenement vast te stellen zonder de onvoorspelbaarheid 
en onweerstaanbaarheid van de omstandigheden aan te tonen, noch de 
onmogelijkheid voor de Organisator om zijn verplichtingen na te komen. Omdat 
deze gebeurtenissen buiten de Organisator vallen, kan zij niet verantwoordelijk 
worden gehouden. 
 
13.5. In geval van annulering van een Evenement, met uitzondering van de in 
punt 12.4 genoemde uitzonderingen, heeft de Klant de mogelijkheid zijn 
inschrijving uit te stellen naar de volgende organisatie. 
13.6. In geval van een verandering in de datums van een Evenement heeft de 
Klant het recht zijn inschrijving te annuleren en een terugbetaling te verkrijgen, 
mits dit verzoek schriftelijk aan de Organisator wordt meegedeeld binnen 14 
werkdagen na de datum waarop de wijziging van de datum aan de Klant is 
meegedeeld. 
 
Zonder enige reactie van de Klant binnen deze tijd zal zijn inschrijving voor de 
nieuwe datums als bevestigd worden beschouwd. 
 
13.7. Onverminderd de door de bevoegde autoriteiten vast te stellen speciale 
regimes, de dreiging van COVID-19 en het nemen van maatregelen tegen 
COVID, alsmede de dreiging van andere epidemieën en het nemen van 
maatregelen tegen deze epidemieën, alsmede alle handelingen van de overheid, 
stakingen, blokkeringen, rellen, mobilisatie, slecht weer, gebrek aan uitrusting of 
vervoermiddelen, branden, terrorisme, risico's van terrorisme, enz.; worden voor 
de doeleinden van deze overeenkomst automatisch beschouwd als een geval van 
overmacht dat de annulering van een Evenement rechtvaardigt zonder dat de 
Organisator de onvoorspelbaarheid, onweerstaanbaarheid van de 
omstandigheden en de onmogelijkheid om zijn verplichtingen na te komen moet 
aantonen. Hetzelfde geldt voor de annulering van het Evenement als gevolg van 
de gebruikelijke symptomen van COVID-19 die bij een Klant zijn 
gedetecteerd. Deze gebeurtenissen die buiten de Organisator vallen, kan hij niet 
verantwoordelijk worden gehouden. In geval van overmacht is de Organisator 
niet verplicht de inschrijvingsprijs geheel of gedeeltelijk terug te betalen. 
 
13.8. Ontbinding 
De Organisator en de Klant behouden zich het recht voor de contractuele relatie 
op elk moment te beëindigen in geval van niet-naleving door de wederpartij van 
enige van haar verplichtingen krachten deze regels en dit, onverminderd 
eventuele schade die kan worden geclaimd tegen de in gebreke gebleven partij. 
 
13.9. Het oplossen van contractuele relaties in geval van een fout van de klant 
zal resulteren in de onmiddellijke aansprakelijkheid van de verschuldigde 
bedragen. 
 



 
ARTIKEL 14 - GEBRUIK VAN AFBEELDINGEN 
 
14.1. Afbeelding van de deelnemer:  
 
Het evenement kan worden vastgelegd voor openbare communicatie in elke 
vorm (inclusief foto, video, enz. ), op bestaande of toekomstige media, in elk 
formaat, voor elke communicatie naar het publiek in de wereld geheel, voor elk 
gebruik inclusief reclame en / of commerciële doeleinden, elke deelnemer 
machtigt de Organisator, haar rechtverkrijgenden of rechtverkrijgenden (inclusief 
haar handelspartners) uitdrukkelijk om op om het even welk medium en elk 
middel en bijgevolg om ze te reproduceren en te vertegenwoordigen, zonder 
vergoeding van dus, zijn naam, stem, beeld, en meer in het algemeen zijn 
sportprestaties als onderdeel van het Evenement (hierna "zijn Beeld"), voor een 
onbepaalde tijd na de datum van het Evenement. De deelnemer machtigt de 
organisator uitdrukkelijk om aan de partners van de gebeurtenis sublicenties toe 
te kennen voor de uitbuiting van zijn afbeelding voor commerciële exploitatie en 
reclame. 
 
Daartoe machtigt elke deelnemer de Organisator, zijn begunstigden en zijn 
opvolgers (inclusief zijn zakenpartners) uitdrukkelijk en onherroepelijk om te 
voldoen aan de vereisten van reclame-, promotie- en / of commerciële 
campagnes om 1) elke wijziging, toevoeging of schrapping die nuttig wordt 
geacht voor de exploitatie van zijn afbeelding onder de hierboven gedefinieerde 
voorwaarden,  
2) associëren en / of combineren met zijn Afbeelding, alle handtekeningen, 
hangers, slagzinnen, legenda's, handelsmerken, onderscheidende tekens, 
wettelijke mededelingen, visuals en, in het algemeen, elk element van elke soort 
naar keuze van de Organisator, in het bijzonder bedoeld om illustreren de 
communicatiemedia waarin ze zijn geïntegreerd. 
 
Deelnemer garandeert dat hij niet gebonden is door enige exclusieve 
overeenkomst betreffende het gebruik van zijn afbeelding. 
 
De organisator, zijn begunstigden, zijn opvolgers verbieden uitdrukkelijk om de 
naam, de stem of het beeld van de deelnemers te gebruiken in pornografische, 
racistische, xenofobische ondersteuning, en meer in het algemeen, verbieden alle 
uitbuiting die schadelijk is tot de waardigheid van de deelnemers. 
 
De deelnemer wordt geïnformeerd en aanvaardt volledig dat zijn / haar 
afbeelding vastgelegd door de officiële aanbieders van de organisator mogelijk 
toegankelijk is op de website van de organisator en op de website van het 
evenement. Met betrekking tot de evenementensite accepteert de deelnemer dat 
deze kan worden geïdentificeerd door elke internetgebruiker op naam, 
achternaam en / of startnummer. 
 
14.2. Beelden van het evenement:  
 
Elke communicatie van stilstaande beelden en / of geanimeerde sequensen van 
het Evenement die door de deelnemer zijn vastgelegd tijdens zijn deelname aan 
het Evenement, moet worden beperkt tot een persoonlijke exploitatie en kan in 



geen geval worden geëxploiteerd in een promotioneel en / of commercieel doel 
buiten het Evenement. 
 
14.3. Luchtbeelden maken 
 
Deelnemers worden geïnformeerd dat: 
 - Op de dag van het evenement mogen op afstand bestuurde vliegtuigen 
(drones) worden gebruikt voor filmdoeleinden; 
- Ze kunnen zich tijdens hun hele of een deel van hun deelname aan het 
Evenement bevinden binnen 30 meter van het genoemde vliegtuig 
 - Indien nodig zullen veiligheidsinstructies aan hen worden meegedeeld en 
moeten ze absoluut worden nageleefd. 
 
 
 
ARTIKEL 15 – PERSOONSGEGEVENS 
 
Over het algemeen zijn de persoonlijke gegevens die door de deelnemers zijn 
verstrekt (hierna "de gegevens") bedoeld voor het geautoriseerde personeel van 
We4sport A.S.B.L. wie is de organisatie die verantwoordelijk is voor de 
verwerking van deze gegevens. 
 
De gegevens worden gebruikt voor de verwerking en follow-up van hun orders 
met betrekking tot het evenement, de naverkoopdienst van de bestelde 
producten, het marketingbeheer en de klantrelatie, het herstel, de 
fraudebestrijding, evenals de commerciële prospectie en de verzending van 
promotieaanbiedingen van We4sport VZW. 
 
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan leveranciers van de organisator 
voor het verwerken van de bijbehorende bestellingen en diensten (inclusief uw 
foto's door de officiële fotograaf, de personaliseren van medailles, enz.) En de 
klantenservice en voor doeleinden van klantrelatiebeheer. 
 
Deelnemers kunnen per telefoon, per post, via e-mail of sms aanbiedingen 
ontvangen van de commerciële partners van de organisator aan wie de gegevens 
kunnen worden overgedragen en toegewezen voor commerciële prospectie 
doeleinden, op voorwaarde dat de deelnemer aankruist het daarvoor bestemde 
vakje bij de inschrijving op de evenementensite, bij het aanmaken van zijn 
account of later bij zijn inschrijving voor het Evenement. In elk geval kan de 
deelnemer zich hier nog steeds tegen verzetten in zijn "Leden" -gebied of onder 
de hieronder vermelde voorwaarden. 
 
ARTIKEL 15BIS - BESCHERMING VAN HET PRIVELEVEN 
 
De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Belgische 
wetgeving (wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privéleven ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 
11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn) 95/46 / EG van 24 oktober 
1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens). 
 



ARTIKEL 16 - RESPECT VOOR HET MILIEU 
 
Om het milieu en de overgestoken natuurgebieden te respecteren, is het ten 
strengste verboden om afval op de route achter te laten. Vuilnisbakken zullen bij 
elk bevoorradingspunt beschikbaar zijn en "verzamelplaatsen" zullen op 
verschillende punten langs de route worden geïnstalleerd en worden 
aangegeven. Ze moeten door de deelnemers worden gebruikt. 
 
De deelnemers moeten het afval en de verpakking bewaren terwijl ze wachten op 
de plaatsen die door de Organisator zijn aangegeven om er vanaf te komen. 
 
Deelnemers die niet voldoen aan artikel 15 worden gediskwalificeerd. 
 
 
 
 
 
ARTIKEL 17 - VERBODEN MATERIAAL OP HET PARCOURS 
 
Fietsen, op wielen en / of gemotoriseerde voertuigen zijn ten strengste verboden 
op de baan. De deelnemer die gevolgd zou worden door de bovengenoemde 
reiswijzen wordt uit de race gehaald, behalve de elektrische fietsen van de 
Organisator. 
 
Het is verboden om met je huisdier te rennen of uit de race te gaan. 
 
 
ARTIKEL 18 - STRIJD TEGEN DOPING 
 
Anti-dopingcontroles kunnen tijdens het evenement worden ingesteld. 
Deelnemers aan het evenement verbinden zich ertoe zich strikt te houden aan 
het dopingverbod en de anti-dopingcontrole-bepalingen die voortvloeien uit de 
geldende wetten en regels. 
 
 
ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN 
 
Belgische wetgeving is van toepassing in geval van een geschil. 
 
 
 


