
 

 
 
FAQ 
 
Belangrijke data, tijden en bedragen 
 

➢ Naam evenement  Vitaminstore Halve van Haarlem 
➢ Datum evenement  Zondag 30 september 2018 
➢ Start inschrijving  2 april 2018 
➢ Sluit voorinschrijving  24 september 2018 09.00 uur 
➢ Sluit inschrijving scholen 21 september 2018 09.00 uur 

 
➢ Na-inschrijving mogelijk Ja, indien er startnummers beschikbaar zijn. 

 
Zaterdag 29 september 10.00 – 14.00 uur  

 Locatie: SportSupport, Generaal Spoorlaan 2a, Haarlem 
 

Zondag 30 september vanaf 9.30 uur tot een kwartier voor de 
start van jouw afstand.  
Locatie: Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3 (200 m. van 
start/finishlocatie) 
      

➢ Ophalen startnummers  Zaterdag 29 september 10.00 – 14.00 uur 
    Locatie: SportSupport, Generaal Spoorlaan 2a, Haarlem 
 
    Zondag 30 september vanaf 9.30 uur tot een kwartier voor de 
    start van jouw afstand.  
    Locatie: Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3 (200 m. van  
    start/finishlocatie) 

 
LET OP: startnummers liggen klaar op achternaam, voor dames 
op meisjesnaam. 

 
Bedrijventeams krijgen de startnummers en 
deelnamebescheiden uitgereikt in de businesslocatie. 

 
➢ Deelnamebedragen individueel   
 

Voorinschrijving Na-inschrijving 

Afstand Deelnamebedrag Afstand Deelnamebedrag 

Kabouterloop/KidsRun € 5,- Kabouterloop/KidsRun € 6,- 

5 km € 12,- 5 km € 15,- 

10 km  € 14,- 10 km € 17,- 

Halve Marathon € 18,- Halve Marathon € 21,- 

 
➢ Deelnamebedragen bedrijvenloop  

 

 1e team  Elke volgende team 

Afstand   

5 km € 235,- € 210,- 

10 km  € 285,- € 260,- 

Halve Marathon € 335,-  € 285,- 

 
 
 



 

 
 
 
Algemeen 

 

• Wat zijn de starttijden?  
Halve Marathon: 10.30 uur 
700 m. Kabouterloop: 10.45 uur 
1,4 km. KidsRun: 11.05 uur 
10 km: 13.45 uur 
5 km: 14.00 uur 

 

• Is er verzorging onderweg? 
Op het parcours zijn EHBO posten aanwezig. 
Op het parcours zijn waterposten aanwezig 
 

• Waar is start – finish? 
Grote Markt, centrum Haarlem 

 

• Wat krijg je bij de je inschrijving?  
- Startnummer met tijdregistratie chip 
- Herinneringsmedaille 
- Verzorgingsposten op het parcours en finish (EHBO en waterposten) 
- Kledinginname 
- Digitaal persoonlijk aftermagazine  

 
Extra te bestellen bij inschrijving 
- Runningshirt € 20,- 
- Vitaminstore Halve van Haarlem BIBBITS € 7,50 
- Medaltime € 5,50 
- Opsturen startnummer € 2,50 
- Social mediapakket € 2,50 
- Naam op startnummer € 1,50 
- Donatiemogelijkheid voor het goede doel; Jeugdsportfonds Haarlem 

 

• Is er een (bewaakte) garderobe? 
Ja, er is kledinginname. Aan het startnummer zit een label, deze dien je aan je tas te bevestigen. 
 

• Is er EHBO aanwezig? 
Er zijn meerdere EHBO-posten. Elke post wordt door twee erkende EHBO’ers bemand. 
 

• Kan ik mijn shirt omruilen voor een andere maat? 
Indien de voorraad strekt. Dit is alleen mogelijk zondag 30 september 2018  

van 10.00 – 12.00 uur. 

• Kan ik ergens douchen – omkleden? 
Voor de bedrijvenloop is er een unieke businesslocatie op de start/finishlocatie; Gravenzaal met   
diverse voorzieningen;  catering, bar, toiletten, massagemogelijkheid. 

 Het Stedelijk Gymnasium stelt haar kledingruimtes met douches ter beschikking voor alle 

 deelnemers. 

 

 

 



 

 

 

 

• Kan ik met de auto naar de start/finishlocatie komen? 
Het advies is om met het openbaar vervoer te komen.   
Er zijn verschillende parkeergarages in het centrum van Haarlem. 
Deelnemers/toeschouwers die met de auto komen kunnen het beste gebruik maken van 
parkeergarage “Appelaar” en de “Raaks”. Hou rekening met drukte in en om Haarlem. 
 

• Is er een bewaakte fietsenstalling? 
Op het NS station van Haarlem is een bewaakte fietsenstalling. 
Tevens is er in de Smedestraat, op enkele minuten lopen van de start/finish, een bewaakte 
fietsenstalling. 
 

Inschrijving 

• Kan ik mijn inschrijving overdragen/wijzigen? 
Doorverkoop of overdracht van startbewijzen is mogelijk; deelnemer dient voor aanvang van 

 het evenement, dit uiterlijk 2 weken van te voren via de e-mail (info@halvevanhaarlem.nl) 
 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 mijn inschrijving annuleren? 
Een deelnemer kan zijn/haar inschrijving annuleren. Er wordt echter geen restitutie van het 

 deelnamebedrag verleend. 
 

• Kan ik de afstand waarvoor ik heb ingeschreven wijzigen? 
Dit is mogelijk, indien er nog ruimte op deze afstand is.  Je dient een mail te sturen naar 
info@halvevanhaarlem.nl . Wil je wijzigen naar een langere afstand, dan vragen wij je het 
verschil van deelnamebedrag naar ons over te maken. Bij wijziging naar een kortere afstand 
geven we geen restitutie van dit deel van het deelnamebedrag. 

 

• Kan ik mijn startnummer door iemand anders laten ophalen? 
Dit is mogelijk als u een bewijs van inschrijving kunt overhandigen. 

 

• Mag ik meelopen met mijn zoon/dochter? 
Ja, dit mag bij kinderen tot 6 jaar. U hoeft zich niet apart in te schrijven. De regel is dat één 
ouder/verzorger per deelnemer mag deelnemen. Als je mee wilt lopen als je zoon/dochter 
ouder is dan 6 jaar, dien je ook in te schrijven voor deze afstand. Ook als je al deelneemt aan de 
5, 10 km of halve marathon. Het parcours van de kinderlopen is geheel afgezet door 
verkeersregelaars en parcoursbegeleiders.  



 

 
 
 
 
 
 
Publieksinformatie 
 

• Waar kan ik iemand afzetten en ophalen? 
Wij adviseren om dit te doen bij NS Station Haarlem, of bij Parkeergarage “de Appelaar” 

 

• Hoe kan ik het evenement volgen? 
Je kunt ons volgen op Facebook en Instagram. #grachtenloop #runhaarlem 
Facebook:  facebook.com/halvevanhaarlem 
Instagram: halvevanhaarlem.official 
 

• Zijn er wegen afgesloten voor het evenement? 
Ja. Er zijn meerdere wegen afgesloten. Toegangswegen richting het centrum van Haarlem 
kunnen afgesloten zijn. U dient rekening te houden met vertragingen. 
 

 
 

 
 


