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Algemene Voorwaarden X-Mas Beach: 

 

1. Aanmelden voor een toernooi kan alleen via het aanmeldformulier op de site: 

https://www.lindobeach.nl/events-toernooien/x-mas-beach/  

2. Kosten voor een 2x2 toernooi zijn € 40 per team. 

Kosten voor een 4x4 toernooi zijn € 50,00 per team. 

 

3. Je inschrijving is definitief zodra de betaling is gestort op rekeningnummer:  

NL 04 RABO 0166442089 t.n.v. Exploitatie Lindobeach – o.v.v. de teamnaam en 

datum speeldag(en). 

4. Bij betaling ga je akkoord met de algemene voorwaarden van het X-Mas Beach. 

5. Na de aanmelding ontvang je per mail een bevestiging met verdere informatie 

over tijden, aanmelden en betalen. 

6. Indien je 5 dagen vooraf aan het toernooi annuleert, dan worden 80% van de 

inschrijfkosten van het door jou geannuleerde toernooi teruggestort. 

7. Indien je 3 dagen vooraf aan het toernooi annuleert, dan worden 60% van de 

inschrijfkosten van het door jou geannuleerde toernooi teruggestort. 

 

8. Indien je 24 uur of korter vooraf aan het toernooi annuleert, dan wordt er geen 

restitutie van de inschrijfkosten van het door jou geannuleerde toernooi gegeven. 

 

9. Het toernooi gaat door als er minimaal 3 teams zijn ingeschreven. 

10. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding, één of 

meerdere toernooien af te lassen of teams uit verschillende categorieën samen te 

voegen. 

11. Teams die zich hebben ingeschreven voor een door de organisatie afgelast 

toernooi worden van te voren hierover geïnformeerd. 

12. Wijzigingen korter dan 2 dagen voor het toernooi bedragen € 2,50. En zal bij de 

aanmelding op de dag in rekening gebracht worden.  

13. De organisatie heeft het recht video’s en foto’s vrij van portretrecht openbaar te 

maken. 

14. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet overgedragen aan 

derden. 

15. Indien u onverhoopt te laat bent voor een toernooi, dan stellen wij dit op prijs dit 

door te geven op de dag zelf via 070-3558838. 

16. Het nuttigen van eigen consumptie (eten EN drinken) in niet toegestaan in de 

beachhal. Wij hebben een aangepaste menukaart voor deze toernooien. 

17. Na ieder toernooi is het verplicht om het veld aan te harken met de teams die 

daarop gespeeld hebben. Om de kuilen te beperken in het midden van het veld. 

Hiervoor zijn harken beschikbaar. Van buiten naar binnen harken. 
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