FAQ
Inschrijving
Wanneer gaat de inschrijving open?
De inschrijving start op 1 februari 2022
Wanneer sluit de inschrijving?
De inschrijving sluit op 1 juni 2022
Wat zit er inbegrepen bij mijn inschrijving?
-Startnummer met tijdregistratie chip
- Herinneringsmedaille
-Verzorgingsposten op de start/finish
-Kledinginname
Extra bijbestellen:
- Eventshirt (20,-)
-Mogelijkheid donatie voor het goede doel [Buddies]
Hoe kan ik inschrijven?
Inschrijven kan via onze website
Ik heb geen bevestigingsmail gehad, wat nu?
Als je geen bevestigingsmail hebt gehad (of kwijt bent), mail dan naar info@grachtenloop.nl
Wat zijn de kosten van mijn deelname?
Hero KidsRun 1km - 6,50
Haarlem Campus 5.5 km - 20,Run2Day 10 km - 22,Kan ik mijn inschrijving annuleren?
Je kan je inschrijving annuleren door te mailen naar info@grachtenloop. Er is geen restitutie mogelijk bij annulering
Kan ik mijn inschrijving overdragen?
Doorverkoop of overdracht van startbewijzen is mogelijk.
De deelnemer dient voor 1 juni 2022 via info@grachtenloop.nl de overdracht mede te delen aan de organisatie
onder vermelding van startnummer, de naam van de aanvankelijke deelnemer en de persoonsgegevens van de nieuwe deelnemer.
Tevens ontvangt de organisatie een bevestiging van de ‘nieuwe’ alsmede de ‘oude’ deelnemer.
Kan ik de afstand wijzigen waarvoor ik me heb ingeschreven?
Dit is mogelijk, indien er nog ruimte op deze afstand is. Je dient een mail te sturen naar info@grachtenloop.nl, dit is mogelijk tot 1 juni
Wil je 5.5 km naar 10 km wijzigen, vragen wij je het verschil van deelnamebedrag naar ons over te maken. Bij wijziging van 10 km naar
5.5 km geven we geen restitutie van deelnamebedrag.
Wat zijn de algemene voorwaarden?
De algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website.
Kan ik een eventshirt bestellen?
Je kan bij de inschrijving een eventshirt bijbestellen.
Wil je later een shirt bestellen, mail dan naar info@grachtenloop.nl

FAQ
Kan ik mijn inschrijving/gegevens wijzigen?
Je kan je inschrijving of gegevens wijzigen via de link in de bevestigingsmail.
Wat zijn de minimale leeftijden om deel te nemen?
Hero KidsRun - 4 jaar (max 12 jaar)
Haarlem Campus 5.5 km - 10 jaar
Run2Day 10 km - 12 jaar
Mag ik als ouder meelopen met mijn zoon/docher?
U mag als ouder gratis meelopen als uw kind jonger is dan 6 jaar. Bij oudere kinderen moet de ouder ook ingeschreven zijn.
Dit geldt voor alle afstanden
Kan ik mij aanmelden als Toploper?
Alle toplopers hebben van ons een mail ontvangen
Is er na- inschrijving mogelijk?
Na-inschrijving is mogelijk indien er nog startnummers beschikbaar zijn.
Na-inschrijven kan 24 juni bij de Koepel van 17;00 tot een kwartier voor de start van de afstand.
Kosten van na-inschrijving:
Hero KidsRun - 7,50
Haarlem Campus 5.5 km - 23,Run2Day 10 km - 25,-

FAQ
Eventinfo
Wanneer vindt De ZorgSpecialist Grachtenloop plaats?
De ZorgSpecialist Grachtenloop vindt plaats op 24 juni 2022
Waar zijn de start en finish?
De start en finish zijn op het terrein van De Koepel
Harmenjansweg 4, 2031 WK Haarlem
Hoe ziet het programma eruit?
17:00 opening eventterrein
18:15 start Hero KidsRun
19:00 start Haarlem Campus 5.5 km
20:00 start Run2Day 10 km
Is er een bewaakte garderobe?
Ja, er is een bewaakte garderobe aanwezig bij De Koepel
Zijn er toiletten?
Bij De Koepel zijn toiletten
Is er douche- en/of omkleedgelegenheid?
Er is helaas geen mogelijkheid om te douchen of om te kleden
Is er verzorging onderweg?
Op het parcours zijn EHBO posten en een waterpost aanwezig
Is er EHBO aanwezig?
Er zijn meerdere EHBO posten. Elke post wordt door twee erkende EHBO'ers bemand
Hoe zien de routes eruit?
De routes zijn te vinden op onze website
Hoe krijg ik mijn startnummer?
Je startnummer wordt in juni opgestuurd naar het bij de inschrijving opgegeven adres
Waar kan ik mijn bestelde shirt ophalen?
Het bestelde eventshirt is tot 17 juni op te halen bij De ZorgSpecialist;
Crocusstraat 1, 2071 NW Santpoort -Noord
Neem de bevestigingsmail mee als controle
Kan ik iemand anders mijn shirt laten ophalen?
Iemand anders mag het eventshirt op komen halen met de juiste bewijsmail
Kan ik mijn shirt omruilen voor een andere maat?
Indien de voorraad stekt, dit is alleen mogelijk op 24 juni van 17:00 tot 20:00

FAQ
Kan ik mijn fiets parkeren?
Bij station Haarlem is een bewaakte fietsenstalling
Bij De Koepel is een openbare fietsenstalling
Kan ik met mijn auto naar de start komen?
Wij adviseren met het OV of de fiets te komen. Haarlem station ligt op 14 minuten lopen.
Deelnemers/toeschouwers die met de auto komen kunnen het beste gebruik maken van 'Interparking Station'
Waar kan ik iemand afzetten/ophalen?
Het advies is om personen te halen of brengen bij de Amsterdamse Poort (kruispunt Spaarnwouderstraat)
Zijn er wegen afgesloten?
Ja. In het centrum zijn meerdere wegen afgesloten. Toegangswegen richting het centrum van Haarlem kunnen afgesloten zijn. Houd
rekening met vertraging!
Hoe kan ik het evenement volgen?
Wij zijn te vinden op Facebook en Instagram via @grachtenloop of #grachtenloop

