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Algemene Voorwaarden voor deelname aan het   

Liever Sportiever Lentevolleybaltoernooi 2019 

 

*Deelname aan het toernooi is alleen mogelijk na acceptatie van de Algemene Voorwaarden door het team. 

*Inschrijving voor deelname aan het toernooi is alleen mogelijk door het inschrijfformulier in te vullen via de 

website www.lieversportiever.nl 

*Het inschrijfformulier via de website dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. 

*Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor het toernooi. 
 
*Het inschrijfgeld bedraagt € 30,- (zegge: dertig Euro) per team, bij inschrijving voor 24 december 2018, dit bedrag 
dient ook uiterlijk 23 december op de rekening van Liever Sportiever te staan. Na 23 december is het inschrijfgeld 
40 euro per team.  

*Na inschrijving zal er een automatische email verzonden worden naar de contactpersoon met nadere informatie 

inzake de betaling van de deelnamekosten. Laat dan ons weten als je deze niet binnen 2 dagen hebt ontvangen. 

*De deelname is pas definitief zodra het team voldaan heeft aan de financiële verplichtingen, een bevestiging van 

betaling van de organisatie heeft ontvangen en de definitieve bevestiging tot deelname vanuit de organisatie heeft 

ontvangen. 

*De organisatie kan een maximum aantal teams inschrijven voor het toernooi. 

*Ieder team moet ook bij andere wedstrijden fluiten en tellen. 

*De contactpersoon van elk team fungeert als aanspreekpunt van het team.  

Indien nodig, kan de organisatie contact opnemen met de contactpersoon vanwege eventuele calamiteiten en/of 

incidenten 
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Terugtrekken – afmelden van teams:  

*Ruim 4 weken voor het begin van het toernooi krijgt men alles terug (met uitzondering van de 30 euro actie 

opgaven) 

*Tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang van het toernooi krijgt men het inschrijfgeld min 5 euro terug. 

*Bij afmelden binnen 2 weken voor aanvang van het toernooi krijgt men geen geld terug. 

*Bij annulering van het toernooi, buiten de schuld van Liever Sportiever om, zal het inschrijfgeld niet worden 

gerestitueerd. 

Sporthal en Veiligheid 

*Misbruik van de veiligheidsvoorzieningen in sportcomplex Valkenhuizen kan leiden tot verwijdering van het 

gehele team van het toernooi en/of een boete. 

*De nooduitgang mag uitsluitend gebruikt worden bij calamiteiten. 

*Gedurende het evenement dient iedereen zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie. 

* (Huis)dieren zijn verboden. (huis regel van Sporthal Valkenhuizen) 

*Het gebruiken, in het bezit hebben en/of handelen in zowel soft- als harddrugs is op het gehele complex (binnen 

en buiten) verboden. Bij overtreding zal de organisatie aangifte doen bij de politie en het hele team de toegang tot 

het toernooi ontzeggen. 

 

*Tijdens de lentedag worden ook foto’s/films gemaakt, bij het verschijnen op de lentedag, ga je automatisch 

akkoord dat we (ivm de privacy wet)  de foto’s / films mogen gebruiken voor onze website en social media. In 

overleg kunnen wij aanpassen indien gegronde reden voor is maar gezien vele foto’s van alle anderen kunnen wij 

niks uitsluiten. 

*Het parkeren van auto’s is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen en bestemde parkeerplaatsen. 

* Het is niet toegestaan om zonder overleg met de organisatie reclame te maken voor je eigen club/activiteiten.  

Wil je reclame maken, stuur aub een mail naar lentetoernooi@lieversportiever.nl 

*Teams of personen die agressief of normafwijkend gedrag vertonen, worden door de organisatie aangesproken 

en zo nodig van het complex verwijderd. 
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Aansprakelijkheid 

*Personen die schade aanrichten gedurende het evenement, zullen door de organisatie aansprakelijk worden 

gesteld voor de schade en gevolgschade.  

Hier vallen ook eventuele schoonmaakkosten onder. 

*De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deelname aan het sportprogramma, 

blessures, verlies, diefstal en beschadiging van goederen.  

Het afsluiten van een WA- en ongevallenverzekering wordt dan ook geadviseerd. 

Overig 

*Het Lentevolleybaltoernooi wordt onder auspiciën en namens Liever Sportiever georganiseerd. Liever Sportiever 

staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 40123974. 

© 2018-2019 Liever Sportiever toernooien. Alle rechten voorbehouden. 
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