
Inschrijfvoorwaarden  
per 01/01/2021 
 

 

1 Toepasselijk recht 

 Op alle overeenkomsten is het Nederlands 

Recht van toepassing. 

 

2 Certificaat 

 Na deelname aan 8 Millerrun-Events 

ontvangt deelnemer een Certificaat. 

 

3 Inschrijfduur 

 Omdat het trainingsprogramma is 

afgestemd op de langere termijn is de 

inschrijfduur 1 jaar met daarin gepland 8 

Millerrun-Events.  

 

4 Inhoud trainingspakket 

 De inhoud en het programma van de lessen 

kunnen worden aangepast indien de 

directie van Millerrun dit nodig acht. 

 

5 Sportniveau 

 Bij inschrijving wordt gevraagd om o.a. 

leeftijd, lengte, gewicht en 

sportachtergrond. Op basis hiervan wordt 

een algemeen trainingsadvies afgegeven. 

Millerrun is niet verantwoordelijk of 

aansprakelijk voor de gevolgen van 

verkeerde interpretatie van het 

trainingsschema of overbelasting. 

 

6 Inschrijfgeld 

 Het inschrijfgeld voor een jaarlicentie is all-

in en omvat trainingsbegeleiding en het 

recht op deelname aan 8 events. De 

jaarlicentie heeft een geldigheid van 365 

dagen. 

 

7 Tarieven 

 Gelden per sportseizoen (juli tm juni). Alle 

tarieven onder voorbehoud van 

(wets)wijzigingen. 

  

8 Annulering 

 Gezien de opzet van Millerrun is het niet 

mogelijk om de overeenkomst voor een 

jaarlicentie te ontbinden. De overeenkomst 

is van toepassing gedurende de vooraf 

vastgestelde contractduur (365 dagen vanaf 

moment van inschrijving). Deelnemer kan 

bij annulering derhalve geen aanspraak 

maken op restitutie van gelden.  

 

12 Afgelasting  

 Millerrun behoudt zich het recht voor om 

een Event af te gelasten indien de 

(weers)omstandigheden daartoe aanleiding 

geven.  

 

14 Overmacht 

 Indien Millerrun door overmacht de 

overeenkomst niet (tijdig) kan nakomen, 

heeft Millerrun het recht om de 

werkzaamheden inzake de overeenkomst 

op een later tijdstip uit te voeren dan wel 

de overeenkomst als ontbonden te 

beschouwen. 

 

15 Leeftijd 

 De minimum leeftijd voor deelname aan de 

Millerrun-Events is 18 jaar. 

 

16 Voorbereiding 

Deelnemer verklaart bekend te zijn met het 

feit dat deelname aan de Events en de 

voorbereidende trainingen een goede 

gezondheid vereist. Bij twijfel verplicht 

deelnemer zich ertoe alvorens de 

overeenkomst aan te gaan, zijn arts te 

raadplegen. Deelname is op eigen risico en 

verantwoording (zie ook #5). 

 

17 Privacy 

 De deelnemer gaat ermee akkoord dat 

zijn/haar persoons)gegevens worden 

gebruikt om de deelnemer te informeren. 

De persoonsgegevens worden door 

Millerrun niet gedeeld met derden. 

Individuele Resultaten van Events worden 

niet openbaar gemaakt. Deelnemer verleent 

toestemming voor openbaarmaking van 

foto en/of video-opnamen of ander 

beeldmateriaal die tijdens een event 

worden gemaakt 

 

18 Covid 19 

 De deelnemer gaat ermee akkoord dat 

hem/haar gevraagd kan worden naar de 

gezondheidssituatie vanwege COVID-19.  

 

 
Alle informatie onder voorbehoud van drukfouten / wijzigingen.  
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