Informatie over inschrijven voor de Battle4Life 2020 op Hemelvaartsdag, 21 mei 2020
Algemeen
● De inschrijving start op 4 februari 2020 (Wereldkankerdag).
● Vanuit de website word je doorgestuurd naar Inschrijven.nl. Hier vul je het formulier in en betaal je
direct met iDeal.
● De Early Bird prijzen gelden van 4 februari TOT 4 april. Vanaf 4 april gelden hogere inschrijfkosten.
Prijzen zijn leeftijdsgebonden (ongeacht de afstand).
o Kinderen t/m 12 jaar betalen €12,50 (vanaf 4 april €15,-)
o Jeugd 13 t/m 17 betalen €17,50 (vanaf 4 april €20,-)
o Volwassen vanaf 18 jaar betalen €27,50 (vanaf 4 april €32,50)
o Leeftijdskortingen worden automatisch verrekend. Er wordt gekeken naar de leeftijd van de
deelnemer op 21 mei.
● De inschrijving sluit op 17 mei om 23:59 uur.
● Op 21 mei kan men zich ook ter plaatse inschrijven in de dan nog beschikbare tijdsblokken. Deze
worden op 18 mei op de website gepubliceerd.
● Bij inschrijving kiest de deelnemer of het bedrijventeam een startblok. Per blok kunnen 55 mensen
óf 7 bedrijventeams zich inschrijven. Bij Family Run en Kidsrun geldt een maximum van 55.
● Op 18 mei wordt de indeling definitief gemaakt en aan de deelnemers toegestuurd. Blokken die
niet vol zitten worden dan eventueel nog samengevoegd. We hanteren een minimum van 2 teams
of 10 deelnemers per starttijd. De starttijd kan daardoor nog wijzigen, wijzigingen worden aan de
betreffende deelnemers doorgegeven. In de middag kunnen tijden hierdoor maximaal 1 uur
vervroegd worden.
● Op 18 mei volgt ook de informatie per mail m.b.t. parkeren, omkleden, douchen en opslag spullen.
● Op 21 mei meldt elke deelnemer zich bij de inschrijf locatie bij SV Always Forward in Hoorn. Hier
ontvang je je startbewijs, kun je je omkleden en je tas in bewaring geven (bewaakt). Dit is globaal
10 minuten lopen van de start.
● Er is GEEN ruimte bij de startlocatie voor opslag van tassen en kleding. Wij vragen ook alle teams
om hun tassen bij SV Always Forward af te geven.
● Alleen bij slecht weer komt er een voorziening voor jassen bij de startlocatie.
Leeftijd
● De Kidsrun van 3 km is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Hierbij wordt gecontroleerd
op de leeftijd die het kind heeft op 21 mei.
● De Familyrun (5,55 km) kan gelopen worden door ouders/verzorgers met hun kinderen vanaf 8 jaar.
Let op, ouders/verzorgers worden geacht hun kind te begeleiden en goed te kijken of een kind een
obstakel aankan.
● De 5,55 km kan gelopen worden door iedereen vanaf 13 jaar.
● Extra rondjes kunnen alleen gelopen worden door mensen vanaf 18 jaar.
● Jongeren van 13 tot en met 17 jaar krijgen korting op de volwassenen prijs, deze wordt tijdens
inschrijving automatisch verrekend. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd op 21 mei. De korting is
€10,- op de Early Bird prijzen tot 4 april en €12,50 op de reguliere prijzen vanaf 4 april.
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● Kinderen van 8 t/m 12 jaar krijgen korting op de volwassenen prijs, deze wordt tijdens inschrijving
automatisch verrekend. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd op 21 mei. De korting is €15,- op de
Early Bird prijzen tot 4 april en €17,50 op de reguliere prijzen vanaf 4 april.
T-shirt en voorbereidende training
● Er kan voor €15,- een T-shirt worden besteld. Deze liggen op 21 mei bij de inschrijfbalie klaar. Houd
er rekening mee dat de maten klein vallen.
● Er kan voor €15,- voorbereidende training worden bijgeboekt. Voor dit bedrag kunnen de
deelnemers 3 maal een speciale obstacle run training volgen bij Keep Moving op zondag 19 april, 26
april en 3 mei van 12:00 uur tot 13:30 uur. Daarna kan je nog een half uur vrij trainen. Informatie
wordt nog apart toegezonden naar iedereen die de training boekt.
Bedrijventeams
● Deze categorie is ALLEEN bedoeld voor bedrijven die met een eigen team mee willen doen. Het
bedrijf ontvangt een factuur met BTW (9%).
● Kosten deelname zijn €220,- inclusief BTW per team. Aantal deelnemers minimaal 5, maximaal 8.
● Vanaf 4 april zijn de kosten €260,- incl. BTW.
● T-shirts en voorbereidende training kunnen apart worden bijgeboekt. Hiervoor wordt een aparte
factuur gestuurd, hierover wordt 21% BTW berekend.
● Het logo van het bedrijf wordt geplaatst op de teampagina. Graag dit logo zelf sturen naar
inschrijving@battle4life.nl. Het team wordt ook genoemd bij de start.
● Een team kan 1, 2 of 3 rondjes lopen van 5,55 km. Let op, als er jongeren meedoen (vanaf 12 jaar)
kan een team alleen de 5,55 km lopen.
● Een team kiest zelf een starttijd. Drie rondes kunnen alleen aan het begin van de dag gelopen
worden, tot starttijd 12.20 uur. Voor twee rondes is dit uiterlijk 13.20 uur.
Individueel
● Kies de gewenste afstand en starttijd (let op, deze is 18 mei pas definitief).
● Je betaalt direct per iDeal. T-shirt en training kunnen apart worden bijgeboekt.
● Wil je 3 rondjes lopen? Start dan uiterlijk 12:10 uur. Wil je 2 rondjes lopen? Start dan uiterlijk 13:10
uur.
Teams met sportgroep, vrienden of familie, deelnemers vanaf 12 jaar
(niet de Family Run, zie hieronder voor aparte regels)
● Kies gezamenlijk een starttijd (let op, deze is 18 mei pas definitief).
● Wil je 3 rondjes lopen? Start dan uiterlijk 12:10 uur. Wil je 2 rondjes lopen? Start dan uiterlijk 13:10
uur.
● COLLECTIEF inschrijven: 1 persoon kan meerdere deelnemers inschrijven en voor hen betalen. Er
moet wel per persoon een volledig formulier worden ingevuld, dus met adres (mag ook van de
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hoofdinschrijver zijn) en geboortedatum! Bij inschrijven zie je daarvoor een knop ‘’Deelnemer
toevoegen’’.
Andere optie: iedereen schrijft zich INDIVIDUEEL in voor hetzelfde startblok en betaalt individueel.
Nog geen 18? Dan geldt een korting van €10,- tijdens de Early Bird en €12,50 vanaf 4 april.
Nog geen 18? Dan kan alleen 6 km gelopen worden.
Verwacht je met 40 lopers of meer te komen? Dan kan je een eigen startblok aanvragen via
inschrijving@battle4life.nl.
Voor sporters van Zeger Schoenmaker (By Zeger) is de starttijd van 10:00 uur gereserveerd. Voor
sporters van Ronald Vos (Bikkeltraining) 12:00 uur. Zelf individueel inschrijven? Je kiest dan voor de
starttijd van jouw sportschool/trainer.
Voor sporters van Keep Moving is de tijd van 10:30 uur gereserveerd. Voor hen geldt: opgeven en
betalen bij Keep Moving.

Familyrun
● Een familie-team bestaat uit minimaal 1 ouder/verzorger (max. 2 ouders/verzorgers) en minimaal 1
kind vanaf 8 jaar.
● Kies gezamenlijk een startblok (elke 10 minuten tussen 14:20 uur en 15:10 uur).
● Schrijf iedereen in voor het juiste startblok. Hier worden dezelfde leeftijdskortingen gehanteerd (zie
boven). Voor controle (en gemak op 21 mei) geef iedereen dezelfde achternaam en gebruik
hetzelfde e-mailadres.
Kidsrun
● Deze is bedoeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en is ongeveer 3 km.
● Kies bij opgave een startblok (15.20 uur en 15.30 uur).
● De kinderen lopen in groepen van 55. Elke groep wordt begeleid door sportcoaches. De groep loopt
gezamenlijk het traject. De coaches zorgen ervoor dat ook de snellere lopers een leuke run hebben.
● Het is niet nodig om als ouder mee te lopen.
● Wil je kind meedoen aan de kidsrun en wil je zelf ook de run lopen? Plan dan voldoende tijd tussen
je eigen run en de kidsrun i.v.m douchen en omkleden.
Sponsoring
● Om zoveel mogelijk geld op te halen voor Inloophuis Pisa kun je je laten sponsoren. Je ontvangt bij
inschrijving een sponsorformulier. Dit sponsorformulier is ook te vinden op onze website.
● Dit formulier graag inleveren bij de inschrijf locatie op 21 mei.
● Het opgehaalde bedrag kan je ter plaatse op 21 mei inleveren of naar ons overmaken.
● Degene met het hoogste sponsorbedrag wint een prijs!

Versie 4 februari 2020

