BVV Beach Life

Beach Volleyball Vereniging

ALGEMENE VOORWAARDEN voor TRAININGEN INDOOR SEIZOEN 2018-2019
Welkom bij Beachvolleybal Vereniging Beach Life. Hier vind je de algemene voorwaarden die horen bij de indoor
trainingen voor trainingen in Lindobeach voor het seizoen 2018/2019. 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 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 online betalingssysteem ClubCollect.
3. Inschrijving verloopt via de website https://www.lindobeach.nl/beach-life-indoor-trainingen.
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. Contributie 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. Bij inschrijven in blok 1, bent je niet automatisch ingeschreven voor blok 2 en/of voor de buitentrainingen.
11. De inschrijving is strikt persoonsgebonden en is niet uitwisselbaar met andere personen.
Trainingen:
Indoor beach seizoen 2018-2019 is verdeeld in 3 blokken:
Blok 1 = van 10 september t/m 20 december 2018 (15 weken)
Blok 2 = van 7 januari 2019 t/m 18 april 2019 (15 weken)
BT: buitentrainingen zijn van 13 mei t/m 22 augustus 2019 (15 weken).
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Trainingsschema 2018 / 2019:
Schema senioren indoor seizoen 2018-2019.
https://www.lindobeach.nl/beach-life-indoor-trainingen
Schema is onder voorbehoud van wijzigingen. Staat jou niveau er niet tussen of beschikbare dag. Stuur ons een
mailtje naar info@lindobeach.nl.
WEL training in (school)vakanties:
GÉÉN training in de kerstvakantie en volgende feestdagen:
Kerstvakantie 2018
- 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Trainingslocaties: INDOOR
Indoor Beach Centrum Lindobeach
Adres: Lindoduin 36-38
2583 BG Den Haag
070-3558838
info@lindobeach.nl

Trainingslocatie OUTDOOR: ☼
Houtrust Beach
Laan van Poot 38
2566 CE Den Haag
(ligt op tennispark Houtrust
en tennisvereniging
Never Out Houtrsut)

Trainers BVV Beach Life:
Er komen vaste trainers op de groep(en) te staan.
Indien de train(st)er verhinderd is zal deze zelf proberen een plaatsvervanger/ster te regelen.
lukt dit niet dan kan de groep vrij spelen op het veld. Een keer kan voorkomen, de 2e keer wordt de training
ingehaald.
Indien zelf verhinderd:
Indien je zelf verhinderd bent dien je dit zo vroeg mogelijk aan de train(st)er laten weten. Deze gemiste training
kan je NIET inhalen bij een andere groep.
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Materiaal
Iedere groep gebuikt 1 veld per training. Elk veld heeft 8 ballen. Deze ballen moeten aan het eind van de training
in de ballenzak verzameld worden en in de ballenkast neergelegd worden. Ballen kunnen niet in de hal blijven
liggen!!
Veld:
Aan het eind van de training is de groep verplicht 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 hiervoor beschikbaar
in de hal. Niet gladstrijken maar het zand werkelijk verplaatsen naar het midden van het veld.
Kleedkamers:
Er zijn kleedkamers met douches aanwezig. Kleedkamer 1(heren/jongens) en 2 (vrouwen/meisjes) worden door
de beachvolleyballers gebruikt. Deze kleedkamers worden echter ook gebruikt door de gebruikers van de kleine
gymzaal.
Kosten beachvolleybal training van 1,5 uur:
Kosten worden per seizoen bepaald.
Schrijf je later in dan betaal je naar rato van het aantal lessen dat nog moet komen.
Winter seizoen:
Individuele inschrijving:
€ 195,00 p.p.
1 keer per week trainen
€ 350,00 p.p.
2 keer per week trainen
€ 350,00 p.p.
1 keer per week trainen
€ 665,00 p.p.
2 keer per week trainen

15 weken
15 weken
30 weken
30 weken

1 blok
1 blok (10% korting)
2 blokken
2 blokken (15% blokken)

€ 12,50 losse les - alleen nieuwe aanmeldingen kunnen 1 gratis proefles meedoen.
€ 20,00 1 keer per week trainen p.p. extra voor losse groep voor een toptrainer.
(gebaseerd op 7 personen in een groep)
Groepsinschrijving:
€ 1755,00
gesloten groep - max 15 namen per groep
€ 150,00extra kosten voor vaste groep voor een toptrainer

15 weken

1 blok

Wil je met een groep 2 uur trainen of buiten de gewoonlijke tijden trainen dan kan je ons daarover mailen en
zullen we de mogelijkheden bespreken.
Zomerseizoen:
€ 150,00 p.p.
1 keer per week trainen.
€ 270,00 p.p.
2 keer per week trainen

15 weken
15 weken

1 blok
1 blok

leden van vv Kalinko ontvangen €15,00 korting.
Betaling van het inschrijfgeld
De inschrijving wordt altijd per e-mail bevestigd.
Stroom je halverwege een blok in, dan betaal je naar rato van het aantal trainingen wat nog moet komen. Dit geld
niet voor losse lessen.
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.
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Meer informatie over de introductie, de algemene voorwaarden en de Privacy
Verklaring van ClubCollect vind je door te klikken op het onderdeel.
NB: Aanmelden voordat je kunt meetrainen is noodzakelijk zodat kan worden beoordeeld of er plaats is in de
groep. Ook de train(st)er zal vooraf op de hoogte moeten zijn.
Let op:
1. Er kan geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld als je (een) training(en) mist. Alleen bij langdurige
blessure (minimaal 3 weken, en moet aantoonbaar zijn) krijg je 75% terug van het inschrijfgeld over de
trainingen die na de drie weken nog zouden volgen in het/de desbetreffende blok/blokken.
2. Een gemiste training kan NIET worden ingehaald bij een andere groep.
3. Als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zullen we in onderling overleg naar een oplossing
zoeken.
4. Indien je je hebt ingeschreven voor een trainingsblok maar je wilt deze inschrijving alsnog annuleren, en het
trainingsblok is al begonnen, dan vindt er restitutie over de trainingen die nog moeten komen minus 25%
administratiekosten van het bedrag wat wordt teruggestort.
5. Indien je je hebt ingeschreven voor een trainingsblok maar je wilt deze inschrijving alsnog annuleren, en het
trainingsblok is nog niet begonnen, dan vindt er restitutie minus € 15,00 administratiekosten van het bedrag
wat wordt teruggestort.
Overige informatie:
Kledingadvies:
Houd er rekening mee dat tijdens het sporten het in de hal erg warm kan zijn. Sport in een korte broek en een
shirtje. Neem evt. slippers mee voor in de bar en douche.
Tassen:
De bar blijft gezelliger als de tassen in de tassenrekken gezet worden. NIET in de bar.
Consumpties (eten en drinken):
Het is NIET toegestaan zelf meegebrachte drank en etenswaren in de beach hal te nuttigen!
Het vullen van bidons in de bar is NIET toegestaan. U kunt uw bidon vullen in de kleedkamer of wc.
Tevens is het verboden eten of glaswerk mee te nemen op het zand van de beach hal! In ieders belang willen
we het zand schoon houden en voorkomen dat er last van ongedierte in de beach hal optreedt!
Zorg er verder voor dat je al je afval (tape, pleisters, blikjes etc.) in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeert.
Zo houden we het zand en de hal schoon!
Gevonden voorwerpen:
Gevonden voorwerpen worden verzameld in een bak rechts op de gang richting de kleedkamers. Deze worden
na een maand naar het goede doel gebracht.
Tips:
- 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 een mail sturen naar info@lindobeach.nl.
- Op www.lindobeach.nl en de facebookpagina van indoor beach accommodatie vind je acties en activiteiten die
in Lindobeach georganiseerd worden.
- Bij het betreden van Lindobeach gelden de Algemene Huisregels. Deze zijn bij de ingang van Lindobeach te
lezen of per mail op te vragen.
Wijzigingen:
BVV Beach Life en Lindobeach behouden zich het recht voor om wijzigingen m.b.t. de trainingen en activiteiten
door te voeren. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

