
 

 

 

Inschrijving 

 
Wanneer gaat de inschrijving open? 

De inschrijving start op 27 februari 2023. 

 

Wanneer sluit de inschrijving? 

Schrijf jij je in voor 12 juni, dan ontvang jij jouw startnummer thuis.  

Schrijf jij je in tussen 12 juni en 20 juni, dan kun je jouw startnummer ophalen op het eventterrein op 

vrijdag 23 juni vanaf 17.00 uur.  

 

Wat zit er inbegrepen bij mijn inschrijving? 

➢ Startnummer met tijdregistratie chip 

➢ Herinneringsmedaille 

➢ Verzorgingsposten op de start/finish 

➢ Kledinginname 

 

Extra bijbestellen: 

➢ Eventshirt (€ 15,00) 

➢ Mogelijkheid donatie voor het goede doel - Inloophuis Kennemerland 

 

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 1 km - € 6,50 

SportSupport 5 km - € 20,00  

Run2Day Haarlem 10 km - € 22,00 

 

Kan ik mijn inschrijving annuleren? 

Je kunt je inschrijving annuleren door te mailen naar info@grachtenloop.nl. Er is geen restitutie 

mogelijk bij annulering. 

 

Kan ik mijn inschrijving overdragen? 

Doorverkopen of overdracht van startbewijzen is mogelijk. 

De deelnemer dient vóór 12 juni 2023 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. 

 

mailto:info@grachtenloop.nl
mailto:info@grachtenloop.nl
mailto:info@grachtenloop.nl


 

 

 

 

 

 

Kan ik de afstand wijzigen waarvoor ik me heb ingeschreven? 

Dit is mogelijk, mits er nog ruimte op deze afstand is. Je dient een mail te zenden naar 

info@grachtenloop.nl, dit kan tot 1 juni 2023. 

Wil je 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 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 kunt bij de inschrijving een eventshirt bijbestellen. Wil je later een shirt bestellen, mail dan naar 

info@grachtenloop.nl. 

 

Kan ik mijn inschrijving/gegevens wijzigen? 

Je kunt 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) 

SportSupport 5 km - 10 jaar 

Run2Day Haarlem 10 km - 12 jaar 

 

Mag ik als ouder meelopen met zijn zoon/dochter? 

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, deze uitnodiging gaat op basis van de top 5 van 

vorig jaar.  

 

Is er na-inschrijving mogelijk? 

Na-inschrijving is mogelijk indien er nog startnummers beschikbaar zijn. 

Na-inschrijving kan 23 juni 2023 bij De Koepel van 17.00 uur tot een kwartier vóór de start van de 

afstand, betaling alleen per pin.  

Kosten van na-inschrijving: 

Hero KidsRun - € 7,50 

SportSupport 5 km - € 23,00 

Run2Day 10 km - € 25,00 
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