ALGEMENE VOORWAARDEN HOCKEYLOVERZ B.V.
1. Definities
1.1.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als
volgt gedefinieerd:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Bezoeker: iedere natuurlijke persoon uit een Team waarmee de organisatie een
Deelnemingsovereenkomst is aangegaan;
Camping: de daartoe op het Terrein door de Organisatie aangewezen plaats ten behoeve
van het plaatsen van tenten;
Deelnemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Organisatie op
grond waarvan Bezoeker gerechtigd is deel te nemen aan het Evenement;
Evenement: het door HockeyLoverz georganiseerde hockeytoernooi genaamd
‘Hockeyloverz’;
HockeyLoverz: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HockeyLoverz
B.V., gebruiker van de Algemene Voorwaarden;
Inschrijfgeld: het bedrag dat een Inschrijver verschuldigd is voor deelname aan het
Evenement, welk bedrag is vermeld op de website www.hockeyloverz.nl;
Inschrijver: iedere natuurlijke persoon uit een Team die zich door middel van het
inschrijfformulier als deelnemer aan het Evenement heeft aangemeld;
Inschrijving: de inschrijving van een natuurlijk persoon uit een Team als bedoeld in artikel 3
van de Algemene Voorwaarden;
Organisatie: HockeyLoverz;
Team: een hockeyteam uit de A & B jeugd, of senioren van een hockeyvereniging
aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) bestaande uit minimaal 11
spelers en 2 begeleiders, met een maximum van 18 natuurlijke personen. Het maximum
aantal personen in een Team kan in overleg met en na goedkeuring door de Organisatie
worden vergroot;
Terrein: de feitelijke plaats waar het Evenement wordt gehouden alsmede alle gebieden,
ruimten en velden daaromheen, waaronder tevens begrepen de Camping, de
parkeerplaatsen en aanlooproutes;

Toegangsbewijs: het door de Organisatie aan Bezoeker verstrekte toegangsbewijs,
bestaande uit een polsbandje.
2. Toepasselijkheid
2.1.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemingsovereenkomsten.

2.2.

Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de
overige bepalingen onverkort van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de niet vernietigde bepalingen uit
de Algemene Voorwaarden in acht worden genomen.

3. Inschrijving
3.1.

Een persoon die wil deelnemen aan het Evenement dient zich voorafgaande aan het
Evenement in te schrijven op www.hockeyloverz.nl middels het daartoe bestemde
inschrijfformulier (bereikbaar via het inlogsysteem).

3.2.

Door Inschrijving verplicht Inschrijver zich tot betaling van het Inschrijfgeld. Het Inschrijfgeld
dient uiterlijk binnen 14 dagen na Inschrijving door Inschrijver aan de Organisatie te zijn
voldaan middels overboeking van genoemd bedrag. Betaling dient te geschieden middels de
betalingsmodaliteit ‘iDEAL’, bereikbaar via het inlogsysteem op de website
www.hockeyloverz.nl.

3.3.

De Deelnemingsovereenkomst komt tot stand door acceptatie van de Inschrijving door de
Organisatie. Acceptatie van de Inschrijving zal alleen plaatsvinden na betaling van het
Inschrijfgeld.

4. Annulering
4.1.

Inschrijver / Bezoeker kan zijn Inschrijving niet eenzijdig wijzigen. Bij annulering (intrekking)
van de Inschrijving door Bezoeker wordt het Inschrijfgeld niet gerestitueerd.

4.2.

De Organisatie is gerechtigd het Evenement te annuleren, op een andere locatie te
organiseren en/of in tijd te verplaatsen (het Evenement op een andere datum te organiseren).
De Bezoeker / Inschrijver heeft recht op restitutie van zijn/haar Inschrijfgeld bij annulering van
het Evenement. De Organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade van
Bezoeker/Inschrijver, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, in verband met
annulering van het Evenement danwel verplaatsing van het Evenement (in tijd en/of locatie).

5. Toegangsbewijzen
5.1.

Uitsluitend Toegangsbewijzen die verstrekt zijn door de Organisatie worden door de
Organisatie als geldig erkend en geven toegang tot het Evenement.

5.2.

Toegangsbewijzen worden door de Organisatie niet teruggenomen en kunnen niet worden
geruild. Evenmin vindt restitutie van het Inschrijfgeld plaats.

5.3.

Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan de Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker
toegang tot het Evenement. Bezoeker dient het Toegangsbewijs (polsbandje) gedurende het
Evenement zichtbaar te dragen en op vertoon van de Organisatie en/of de beveiliging van
het Evenement te tonen. Indien een perspoon geen Toegangsbewijs kan tonen is de
Organisatie gerechtigd de desbetreffende persoon van het Terrein te verwijderen.

5.4.

Een Toegangsbewijs is persoonlijk en verschaft slechts de bezitter van het Toegangsbewijs
toegang tot het Evenement. De Bezoeker draagt zelf de verantwoordelijkheid dat hij/zij de
bezitter van het Toegangsbewijs blijft. De Bezoeker draagt het risico van verlies, diefstal,
beschadiging of misbruik van zijn of haar Toegangsbewijs. Op vertoon van een geldig
legitimatiebewijs en tegen betaling aan de Organisatie van € 20,- kan Bezoeker bij verlies
van het Toegangsbewijs een nieuw Toegangsbewijs aanschaffen.

6. Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen
6.1.

Het is Inschrijver/Bezoeker niet toegestaan Toegangsbewijzen aan derden door te verkopen
en/of deze aan derden te verstrekken. Bezoeker is aansprakelijk voor eventuele schade die
de Organisatie lijdt door niet naleving van het bepaalde in dit artikellid.

6.2.

De Organisatie is gerechtigd de koper van het Toegangsbewijs als bedoeld in artikel 5.1 van
de Algemene Voorwaarden, de toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de
Organisatie gehouden is tot restitutie van de door hem/haar betaalde prijs voor het
Toegangsbewijs.

7. Toegang
7.1.

Bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het Evenement / Terrein te beschikken over een
geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) en een Toegangsbewijs. Het is
niet mogelijk om tijdens het Evenement een Toegangsbewijs aan te schaffen.

7.2.

Het Evenement is alleen toegankelijk voor personen die lid zijn van een hockeyvereniging die
is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) en deel uitmaken van
een hockeyteam uit de A & B jeugd of senioren, alsmede de begeleiders van dit team.
Begeleiders van een Team dienen ten tijde van het Evenement minimaal de leeftijd van 18
jaar te hebben bereikt. De begeleiders van een Team zijn niet verplicht om lid te zijn van
een hockeyvereniging die is aangesloten bij de KNHB.

7.3.

Bezoeker verklaart middels de aankoop van het Toegangsbewijs dat het bepaalde in het
vorige artikellid op hem/haar van toepassing is. Indien bij controle blijkt dat het bepaalde in
het vorige artikellid niet op hem/haar van toepassing is, kan de desbetreffende Bezoeker
danwel alle Bezoekers van het desbetreffende Team waarvan deze persoon deel uit maakt
door de Organisatie van het Terrein worden verwijderd. Dit ter uitsluitende keuze van de
Organisatie. De Organisatie is alsdan niet gehouden tot restitutie van het Inschrijfgeld. De
Organisatie is tevens niet schadeplichtig, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook.

7.4.

De Organisatie c.q. de door de Organisatie voor het Evenement ingehuurde beveiliging zal bij
binnenkomst alle Bezoekers fouilleren en de door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage
onderzoeken. Bezoeker stemt uitdrukkelijk in met deze visitatie. Indien een Bezoeker niet
wenst mee te werken aan het fouilleren en/of het onderzoeken van de (hand)bagage, wordt
de Bezoeker de toegang tot het Evenement/Terrein ontzegd, zonder dat de Organisatie
gehouden is tot restitutie van het Inschrijfgeld. De Organisatie is tevens niet schadeplichtig,
hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook.

7.5.

Ieder Team is een borg ad € 150,- verschuldigd aan de Organisatie. Deze borg dient aan de
Organisatie te zijn voldaan voor aanvang van het Evenement. Betaling dient te geschieden
middels de betalingsmodaliteit ‘iDEAL’, bereikbaar via het inlogsysteem op de website
www.hockeyloverz.nl. De Organisatie restitueert de borg (contant) aan een Team nadat zij
heeft vastgesteld dat de door het Team gebruikte plek op de Camping c.q. de door haar
gehuurde legertent schoon, ontruimd en zonder beschadigingen is achtergelaten en voor het
overige is voldaan aan het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. De borg ad € 150,wordt door de Organisatie niet gerestitueerd indien alle Bezoekers van een Team het Terrein
hebben verlaten zonder aanspraak te maken op terugbetaling van genoemd bedrag aan
borg. De Organisatie kan alsdan immers niet meer controleren of het Team aan haar
verplichtingen, voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden, heeft voldaan.

8. Verblijf en Veiligheid
8.1.

Gedurende het Evenement en het verblijf op het Terrein dient de Bezoeker zich te gedragen
in overeenstemming met de wet, de openbare orde, de goede zeden en het fatsoen. Voorts
is de Bezoeker gehouden zich te gedragen conform de door de Organisatie gehanteerde
huisregels betrekking hebbend op het Evenement.

8.2.

De Bezoeker is verplicht de door de functionarissen van de Organisatie en de door de
beveiliging van het Evenement gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

8.3.

Het is een Bezoeker niet toegestaan (huis)dieren, (hard)drugs, hallucinerende middelen,
(alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, muziekapparatuur,
vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dan wel bij
zich te dragen op het Terrein, op straffe van inbeslagname. De Organisatie behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om in beslag genomen goederen te vernietigen. Een Bezoeker
heeft geen aanspraak jegens de Organisatie op schadevergoeding, hoe ook genaamd en
onder welke titel dan ook, in verband met de inbeslagname van goederen en de eventuele
vernietiging van die goederen. Bij vermissing van goederen (na inbeslagname) is de

Organisatie tevens op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade van de Bezoeker.
Bij strafbare feiten zal de Organisatie aangifte doen bij de politie.
8.4.

Het is de Bezoeker niet toegestaan, tenzij hij/zij hiervoor voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Organisatie heeft verkregen, op het Terrein goederen van welke aard
dan ook, te koop of te ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos aan derden te verschaffen.

8.5.

Het is Bezoeker niet toegestaan het Terrein gedurende de duur van het Evenement te
verlaten, behoudens in geval van noodsituaties. Een Bezoeker heeft na het verlaten van het
Terrein geen toegang meer tot het Terrein (behoudens in geval van noodsituaties).

8.6.

Het is de Bezoeker niet toegestaan het Terrein, de zich daarop bevindende zaken/goederen
en/of de inventaris van het Terrein/Evenement op welke wijze dan ook aan te tasten en/of te
beschadigen.

8.7.

Roken is alleen toegestaan in de openlucht, behoudens op de kunstgrasvelden. In gebouwen
/ overdekte ruimtes mag uitsluitend gerookt worden op de daarvoor specifiek aangewezen
plaatsen (rookruimtes).

8.8.

Het bezitten / nuttigen van alcoholhoudende drank is verboden voor Bezoekers onder de 18
jaar. Bezoekers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt ten tijde van het Evenement
kunnen op vertoon van hun legitimatiebewijs een bandje verkrijgen waarmee
alcoholhoudende drank kan worden gekocht. Een Bezoeker die de leeftijd van 18 jaar ten
tijde van het Evenement nog niet heeft bereikt en voornoemd bandje draagt en/of
alcoholhoudende drank nuttigt kan door de Organisatie van het Terrein worden verwijderd.

8.9.

Gedurende het Evenement worden met beveiligingscamera’s beeldopnamen gemaakt. Deze
opnamen worden tot 48 uur na het Evenement opgeslagen. De Organisatie kan bij
calamiteiten deze opnamen afstaan aan de politie en/of justitie.

8.10. Op het Terrein is open vuur verboden. Op strategische punten staan op het Terrein
brandblussers opgesteld. Bezoekers die misbruik maken van deze brandblussers (deze
gebruiken zonder dat sprake is van brand), worden door de Organisatie van het Terrein
verwijderd. Eventuele schade die de Organisatie door dit misbruik lijdt, wordt op de
desbetreffende Bezoeker(s) verhaald.
8.11. Tijdens het Evenement worden hockeywedstrijden georganiseerd. De hockeywedstrijden
worden gespeeld conform de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond
(KNHB), met dien verstande dat de wedstrijdduur en de veldafmetingen zijn aangepast.
8.12. Tijdens het Evenement zullen ook muziekoptredens worden georganiseerd. Bezoeker is zelf
verantwoordelijk voor het – zo nodig – nemen van gehoorbeschermende maatregelen.
8.13. Bezoekers die het bepaalde in dit artikel overtreden dan wel aan enige bepaling
medewerking weigeren, kunnen door de Organisatie van het Terrein worden verwijderd. De
Organisatie is alsdan nimmer gehouden tot restitutie van het Inschrijfgeld en/of
schadevergoeding, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook.
9. Camping
9.1.

Op de Camping mogen op de daartoe aangewezen standplaatsen tenten met een maximale
afmeting van 7 bij 7 meter worden geplaatst. Aanhangwagens, vouwwagens, caravans,
campers, legertenten en tenten met een grotere afmeting dan 7 bij 7 meter zijn niet
toegestaan.

9.2.

Tenten dienen altijd op de daarvoor aangewezen standplaatsen te worden geplaatst. Fietsen
mogen alleen in de daartoe bestemde vakken worden geparkeerd.

9.3.

Een Team kan gebruik maken van een door de Organisatie geplaatste legertent indien zij dat
vooraf met de Organisatie is overeengekomen. Bij Inschrijving dient separaat een aanvraag
te worden gedaan voor de huur van een legertent. Door middel van de in dit artikellid
bedoelde aanvraag verplicht aanvrager zich tot betaling van het op de website
www.hockeyloverz.nl vermelde bedrag aan huur voor een legertent. Het bedrag aan huur
dient voor aanvang van het Evenement door aanvrager aan de Organisatie te zijn voldaan
middels overboeking van bedoeld bedrag. Betaling dient te geschieden middels de
betalingsmodaliteit ‘iDEAL’, bereikbar via het inlogsysteem op de website
www.hockeyloverz.nl.

9.4.

Bezoekers dienen zich tussen 00.00 uur en 07.00 uur zo stil mogelijk te gedragen om te
voorkomen dat de nachtrust van andere Bezoekers en/of omwonenden wordt verstoord.

9.5.

Bezoekers dienen de standplaats aan het einde van het Evenement (zondag), voor 17.00 uur
schoon en ontruimt op te leveren. Bij huur van een legertent van de Organisatie dient het
desbetreffende Team de legertent schoon, ontruimt en zonder beschadigingen aan het einde
van het Evenement (zondag) voor 17.00 uur te verlaten. De Organisatie controleert voor
vertrek en voor eventuele restitutie van de borg de status van de standplaats respectievelijk
de status van de legertent. Voor eventuele schade aan de legertent en/of verlies, in welke
hoedanigheid dan ook, zijn alle Bezoekers van het desbetreffende Team hoofdelijk
aansprakelijk.

9.6.

Indien de standplaats of de legertent niet schoon en ontruimd is en/of sprake is van schade
aan en/of verlies van de legertent wordt de borg niet gerestitueerd. Het bedrag van de borg
wordt in mindering gebracht op het totale bedrag aan schade, onverminderd het recht van de
Organisatie om de volledige schade op de Bezoekers van het desbetreffende Team te
verhalen.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Het betreden van het Terrein en het bijwonen van het Evenement geschiedt geheel voor
eigen risico van de Bezoeker.
10.2. De aansprakelijkheid van de Organisatie is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de
Organisatie verzekerd is vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering
toepasselijk eigen risico. De Organisatie is in ieder geval niet aansprakelijk voor:
a) Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Bezoeker van door of namens de
Organisatie gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van
openbare orde, goede zeden en fatsoen.
b) Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker
toebehorende en naar het Terrein meegebrachte goederen.
c) Schade veroorzaakt door andere Bezoekers.
10.3. De Bezoeker die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting(en),
waaronder tevens, doch niet beperkt daartoe, wordt begrepen het in strijd handelen met het
bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, is tegenover de Organisatie aansprakelijk voor de
door de Organisatie geleden dan wel te lijden schade, zowel direct als indirect, onverminderd
diens overige rechten.
10.4. De Bezoeker vrijwaart de Organisatie tegen alle aanspraken van derden in verband met zijn
handelen of nalaten.
10.5. De Organisatie onthoudt zich van inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen
partij is waaronder begrepen, doch niet beperkt daartoe, geschillen tussen Bezoekers
onderling.

11. Overmacht
11.1. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade die is
ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht
wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al
was deze ten tijde van het tot stand komen van de Deelnemingsovereenkomst tussen de
Organisatie en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien, welke omstandigheid de
nakoming van de Deelnemingsovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert waaronder
begrepen, doch niet beperkt daartoe, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van
politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige
verstoringen in de Organisatie en/of op het Terrein, weersomstandigheden alsmede de
omstandigheid dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q.
deze zijn ingetrokken danwel het Evenement krachtens een daartoe gegeven bevel van het
bevoegde gezag afgelast dient te worden.
11.2. In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Evenement te annuleren of op een
andere datum te organiseren. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor enige door
Bezoeker ten gevolge van overmacht geleden of te lijden schade.
12. Opzegging
12.1. De Organisatie heeft het recht de Deelnemingsovereenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk op te zeggen in de navolgende gevallen:
a) stillegging van haar bedrijfsvoering;
b) beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering
van de Deelnemingsovereenkomst;
c) blijvende onmogelijkheid om aan de verplichtingen uit de Deelnemingsovereenkomst
te voldoen.
12.2. Opzegging geschiedt per e-mail (met ontvangstbevestiging aan het door de Bezoeker /
Inschrijver opgegeven e-mailadres.
12.3. De Organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, hoe ook
genaamd of onder welke titel dan ook, als gevolg van de opzegging van de
Deelnemingsovereenkomst als in dit artikel bedoeld. De Organisatie zal - voor zover mogelijk
– het Inschrijfgeld restitueren.
13. Privacy
13.1. Door het sluiten van de Deelnemingsovereenkomst kunnen (persoons)gegevens van de
Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze
gegevens kunnen door de Organisatie worden gebruikt voor het informeren van Bezoekers
over haar producten. Tevens worden door de Organisatie foto- en video-opnames gemaakt
voor commerciële doeleinden; ter promotie van het Evenement. De Bezoeker gaat hier door
Inschrijving mee akkoord.
13.2. De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers in overeenstemming met de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
14. Geschillen
14.1. Geschillen tussen de Organisatie en een Bezoeker, daaronder begrepen die welke slechts
door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van
goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
14.2. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de
bevoegde rechter.

15. Toepasselijk recht
15.1. Op de Deelnemingsovereenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken,
alsmede de daaraan voorafgaande precontractuele fase, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
16. Akkoordverklaring
16.1. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op www.hockeyloverz.nl. Voor inschrijving
dient Inschrijver/Bezoeker zich akkoord te verklaren met de Algemene Voorwaarden, door
middel van het aanvinken van het daartoe bestemde vakje (akkoord Algemene
Voorwaarden).
16.2. Bij de Organisatie is gedurende het Evenement op verzoek van een Bezoeker een afschrift
van deze Algemene Voorwaarden verkrijgbaar.
16.3. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

