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Algemene voorwaarden buitentrainingen van BVV Beach Life
Welkom bij Beachvolleybal Vereniging Beach Life.
Hier vind je de algemene voorwaarden die horen bij de buitentrainingen. Indien je je
inschrijft bij Beachvolleybal Vereniging Beach Life (hierna Beach Life) voor trainingen dan
ga je akkoord met deze algemene voorwaarden die gelden voor deze trainingen.
Middels deze inschrijving geeft u aan dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden:
1. De verplichting tot betaling.
2. U Beach Life het recht geeft foto’s en video’s vrij van portretrecht openbaar te maken.
Beach Life maakt gebruik van audio- en beeldmateriaal van haar activiteiten op onder
andere voor/op social media. Bij akkoordverklaring met de voorwaarden, verleent u
toestemming hiervoor.
3. U op de hoogte bent van het feit dat zowel Beach Life als Lindobeach/ Houtrustbeach
niet verantwoordelijk of aansprakelijk is 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. 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.
5. De officiële inschrijving verloopt via de website:
Houtrustbeach Scheveningen:
https://www.lindobeach.nl/beachsporten/beachvolleybal-houtrustbeach-scheveningensenioren/
Vredenburch Rijswijk:
https://www.lindobeach.nl/beachsporten/beachvolleybal-vredenburch-rijswijk-senioren/
6. De inschrijving is pas definitief zodra de betaling is ontvangen en u een
bevestigingsmail hebt ontvangen.
7. Beach Life behoud zich het recht voor om wijzigingen, ook in het trainingsschema,
door te voeren.
8. Commerciële trainingen gegeven door andere trainers dan van Beach Life zijn niet
toegestaan, mits anders is overeengekomen met de organisatie.
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9. Hoogte van het inschrijfgeld wordt per seizoen vastgesteld.
10. Adresgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden
overgedragen.
11. Indien je voor het eerst aan een training van Beach Life deelneemt, mag je 1 gratis
proefles nemen.
12. Een trainingsgroep gaat van start zodra er minimaal 6 personen voor zijn aangemeld.
Tot dan geldt er een wachtlijst.
13. De inschrijving is strikt persoonsgebonden en is niet uitwisselbaar met andere
personen.
14. Alle buitentrainingen zullen bij Houtrustbeach, Scheveningen of Vredenburch, Rijswijk
plaatsvinden.
Adres: Houtrustbeach: Laan van Poot 36, 2566 Den Haag.
Adres: Vredenburch Beach: Julialaantje 15/B, 2282 NW Rijswijk.
Indien er andere afspraken zijn gemaakt met de organisatie kan het op een andere
locatie plaatsvinden. Deze wordt dan in de groep zelf gecommuniceerd.
15. Voor iedere trainingsgroep zal er een WhatsApp groep aangemaakt worden. U geeft
toestemming om hierin toegevoegd te worden met uw mobiele nummer.
16. 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.
Een training wordt sowieso naar binnen verplaats als:
- er windkracht 8 of meer staat
- het KNMI een weerswaarschuwing voor code oranje of rood afgeeft en deze om 16.30
uur nog geldig is.
Bij alle andere gevallen wordt dit per keer bekeken. Er wordt rond 16.30 uur besloten
wat er gedaan wordt via de Whats app groepen.
!!!!HET HEEFT GEEN ZIN OM VOORTIJDIG TE VRAGEN WAT ER BESLOTEN WORDT.
17. Een gemiste training kan niet bij een andere groep ingehaald worden.
18. Er vindt onder geen enkele voorwaarden van een gemiste training restitutie plaats
van het inschrijfgeld, tenzij Beach Life verantwoordelijk is voor het niet plaatsvinden van
de training.

