Algemene Voorwaarden Talent Ontwikkeling Beachvolleybal Haaglanden trainingen:
Hierna te noemen TOBH.
Middels inschrijving geeft u aan dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden:
1) Met de verplichting tot betaling.
De betaling geschiedt via online betalingssysteem ClubCollect vanuit BVV Beach Life.
2) U TOBH het recht geeft foto’s en video’s vrij van portretrecht openbaar te maken.
TOBH maakt gebruik van audio- en beeldmateriaal van haar activiteiten op onder andere voor/op social
media. Bij akkoordverklaring met de voorwaarden van TOBH, verlenen ouders/verzorgers toestemming
hiervoor.
3) U op de hoogte bent van het feit dat zowel TOBH niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig
letsel voortvloeiend uit het volgen van de trainingen en/of voor blessures, opgelopen voor, tijdens of
na de training. En ook niet aansprakelijk is voor vermissing, beschadiging of diefstal van persoonlijke
eigendommen.
4) De deelname is pas definitief zodra de betaling is ontvangen en u een bevestigingsmail hebt
ontvangen. Deelnemers ontvangen op verzoek een factuur van TOBH.
5) TOBH behoud zich het recht voor om wijzigingen in het trainingsschema door te voeren.
6) TOBH gaat ervan uit dat de deelnemers in goede gezondheid verkeren en in staat zijn de
trainingsinspanning te kunnen doorstaan.
Bij blessures zal de trainer alles doen wat redelijkerwijs mag worden verwacht om eerste hulp te
verlenen. Indien nodig wordt een arts of hulpdienst ingeschakeld.
7) TOBH maakt specifieke afspraken met de deelnemer en gaat ervan uit dat hij/zij zich hieraan houdt:
De deelnemer:
-is 15 min voor aanvang van de training, omgekleed in TOBH tenue, op de beachcourt aanwezig;
-streeft in het belang van haar/zijn ontwikkeling naar 100% aanwezigheid bij trainingen en
themabijeenkomsten;
-meldt zich af bij ziekte, calamiteiten: 06-26152824 of info@lindobeach.nl
-kan bij achterblijvende ontwikkeling, gebrek aan inzet, storend gedrag de toegang tot de trainingen
ontzegd worden. Per geval zal er worden gekeken of er restitutie verleend wordt.
8) Bij afwezigheid van de trainer door ziekte of calamiteiten, wordt de training waargenomen door een
vervanger. De TOBH trainingen kunnen doorgang vinden als het door TOBH te bepalen benodigde
aantal deelnemers ingeschreven is.
9) Er vindt geen restitutie plaats bij voortijdig stoppen van het programma van de deelnemer.
Als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zullen we in onderling overleg naar een oplossing
zoeken.

