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Algemene voorwaarden buitentrainingen 2018.
Welkom bij Beachvolleybal Vereniging Beach Life. Hier vind je de algemene
voorwaarden die horen bij de buitentrainingen voor het seizoen 2018. Indien je
je inschrijft bij Beachvolleybal Vereniging Beach Life (hierna BVV Beach Life)
voor trainingen dan ga je akkoord met deze algemene voorwaarden die gelden
voor deze trainingen.
1.Middels deze inschrijving geeft u aan dat:

• U akkoord gaat met de verplichting tot betaling.
• U BVV Beach Life en Lindobeach het recht geeft foto’s vrij van portretrecht
•

openbaar te maken.
U op de hoogte bent van het feit dat zowel BVV Beach Life als Lindobeach
niet aansprakelijk zijn voor vermissing, beschadiging of diefstal van jouw
persoonlijke eigendommen.

2. Betaling geschiedt via het online betalingssysteem ClubCollect. Aan het begin
van het seizoen ontvangt ieder lid een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per
post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt.
Op deze pagina dien je een betaalkeuze te maken, er kan gekozen worden om
het bedrag in één keer over te maken of om te betalen in termijnen.
Meer informatie over de introductie, de algemene voorwaarden en de Privacy
Verklaring van ClubCollect vind je door te klikken op het onderdeel.
3. Inschrijving verloopt via de website: http://lindobeach.nl/beach-lifebuitentrainingen
4. De inschrijving is pas definitief zodra de betaling is ontvangen en u een
bevestigingsmail hebt ontvangen.
5. Commerciële trainingen gegeven door andere trainers dan van BVV Beach
Life/ Lindobeach zijn niet toegestaan, mits anders is overeengekomen met de
organisatie.
6. Hoogte van het inschrijfgeld wordt per seizoen vastgesteld.
7. BVV Beach Life en Lindobeach behouden zich het recht voor om wijzigingen in
het trainingsschema door te voeren.
8. Adresgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden
overgedragen.
9. Indien je voor het eerst aan een training van BVV Beach Life deelneemt, mag
je 1 gratis proefles nemen.
10. Een trainingsgroep gaat van start zodra er minimaal 4 personen voor zijn
aangemeld. Tot dan geldt er een wachtlijst.
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12. De inschrijving is strikt persoonsgebonden en is niet uitwisselbaar met
andere personen.

De trainingen zullen zowel bij Houtrust Beach als op het strand plaatsvinden van
week 20 (maandag 14 mei) t/m week 34 (donderdag 23 augustus) op maandag
tot en met donderdag van 19.30 - 21.00 uur.
LOCATIE:
Houtrust Beach: Laan van Poot 36, 2566 Den Haag

De trainingen vinden plaats op Houtrust Beach. Dit is het tennispark t.o. de
sporthal Houtrust waar 6 professionele permanente velden liggen. Er is
voldoende (gratis) parkeergelegenheid om en nabij de locatie.
Hart Beach: Strandweg 3b, 2586 JK Den Haag

Op het strand zijn wij een samenwerking aangegaan met Hart Beach, een leuke
strandtent op het Noorderstrand bij de T-splitsing vlakbij de haven. Er zit een
beperking op het aantal groepen dat op het strand kan trainen, daarbij geldt ‘wie
het eerst komt, wie het eerst maalt’.
De velden zullen elke dag opgebouwd worden bij Hart Beach door BVV Beach Life
zelf (en NIET door de trainer of de groep), na de training is het mogelijk om
gratis gebruik te maken van de douches bij Hart Beach en uiteraard gezellig na
te borrelen.
KOSTEN:

-

1x per week trainen: € 150,00 p.p.

-

2x per week trainen: € 270,00 p.p. (10% korting)

-

Kalinko leden: 1 x per week trainen: € 135,00 p.p.

-

Eigen groep met minimaal 6 personen: € 135,00 p.p. (deze kunnen wij wel
opvullen tot 8-10 personen)

-

Een groepsinschrijving is mogelijk (maximaal 10 personen): €1.050,00 per
groep

-

Losse les: € 12,50 (altijd aanmelden als je mee wilt doen)

-

Eén proefles is mogelijk, hiervoor worden geen kosten in rekening
gebracht
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Afhankelijk van je inschrijving (1 of meerdere keren per week) zien we deze
kosten graag op het volgende rekeningnummer: NL 24RABO 0133 484 912 t.n.v.
Beachvolleybal Vereniging Beach Life – o.v.v. je naam en BT 2018

De kosten voor een spelend lid zijn inclusief:
• Een (vaste) trainer op de groep
• De grootte van de trainingsgroep 8, maximaal 10 personen
• Gebruik van alle beach volleybal materialen
• Gebruik van de kantine, kleedkamer met warme douche en wc’s.
• Het outdoor lidmaatschap BVV Beach Life loopt van 14-5 t/m 23-8-2018
• Bij slecht weer worden de trainingen verplaatst naar binnen in Lindobeach!
• Op beide locaties is het mogelijk om langer door te spelen na de training
• Professionele vaste trainingsvelden op Houtrust Beach
• Professionele netsystemen op het strand

COMMUNICATIE:
Voor iedere trainingsgroep zal er een WhatsApp groep aangemaakt worden. In
deze groep kan je je afmelden voor de training. Handig voor de trainer. Tevens
zal er bij slecht weer via de WhatsApp groep gecommuniceerd worden of de
trainingen naar binnen verplaatst worden in Lindobeach. Dit wordt ten laatste om
17.00 uur besloten.
BIJ SLECHT WEER:
Bij slecht weer is er geen garantie dat er op dezelfde tijden binnen kan worden
getraind. De trainingsgroepen van Beach Life krijgen voorrang op andere
aanvragen op de dag zelf! Trainingstijden kunnen dan enigszins wijzigen i.v.m.
de ruimte en beschikbaarheid van Lindobeach.
VERZUIM:
Een gemiste training kan niet bij een andere groep ingehaald worden. Er vindt
onder geen enkele voorwaarden van een gemiste training restitutie plaats van
het inschrijfgeld, tenzij BVV Beach Life verantwoordelijk is voor het niet
plaatsvinden van de training. BVV Beach Life gaat ervan uit dat je je inschrijft
voor een groep waarbij je zelf de verantwoordelijkheid hebt over je deelname.
MATERIAAL:
Per groep is er 1 veld en 1 zak ballen beschikbaar (10 ballen).
VELDEN:
Voor Houtrust Beach geldt dat aan het einde van de training de groep verplicht is
het veld aan te harken. Dit is nodig om kuilen in het veld te minimaliseren. Het
zand moet vanaf de lijnen naar het midden geveegd worden. Harken zijn
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hiervoor beschikbaar op locatie. Niet glad strijken maar het zand werkelijk
verplaatsen naar het midden toe.

INDIEN GEEN TRAIN(ST)ER:
Indien de train(st)er verhinderd is dan zal deze zelf proberen een
plaatvervanger/ster te regelen. Lukt dit niet dan kan de groep vrij spelen op het
veld. Er wordt getracht de groep tijdig (24 uur vooraf) op de hoogte te stellen.
Indien er meer dan 2 keer op een training geen trainer beschikbaar is voor de
groep, zal de training ingehaald worden. Dit gebeurt in overleg op een tijdstip
dat de meerderheid van de groep kan en er een veld beschikbaar is.
OVERIGE INFORMATIE:
- Wees op tijd voor de training.
- Heb je klachten, vragen, op- en aanmerkingen over de groep, de trainer(-ster),
de accommodatie en/of activiteiten, dan kun je mailen naar: info@lindobeach.nl
of bellen naar het nummer: 0631995255 (Dirk Boehlé)
- Op www.lindobeach.nl en de facebookpagina vind je acties en activiteiten die
door Beachlife en Lindobeach worden georganiseerd. Zo blijf je op de hoogte van
het laatste nieuws.
WIJZIGINGEN:
BVV Beach Life en Lindobeach behouden het recht voor om wijzigingen door te
voeren.

BVV Beach Life
Indoor Beach Centrum Lindoduin
Lindoduin 36-38
2583 BG Den Haag

Beach Volleyball Vereniging
Telefoon 070-3558838
E-mail info@lindobeach.nl
Internet www.lindobeach.nl

www.lindobeach.nl

www.tennisparkhoutrust.nl

www.kalinko.nl

info@lindobeach.nl

info@tennisparkhoutrust.nl

info@kalinko.nl

