
PlayFull Hockeyschool 

Algemene Voorwaarden 

 

Wat kunt u allemaal van ons verwachten: 

- Er zitten minimaal 6 personen en maximaal 8 personen in een groep, door 

ziekte of afmelding kan het echter zijn dat er van de ingeschreven deelnemers 

minder dan 6 spelers aanwezig zijn. De training gaat in dat geval gewoon door. 

 

- Onze trainingen duren 60 minuten  

- Wij streven ernaar om altijd up-to-date oefeningen en kwalitatief 

hoogwaardige materialen te gebruiken en zetten slechts trainers in waar wij 

volledig van overtuigd zijn. 

Zie pagina 2 voor meer voorwaarden 

Algmeen: 

• Inschrijvingen zijn 

persoonsgebonden en 

niet overdraagbaar.  

 

Veiligheid: 

• Deelnemers dienen tijdens de trainingen gebruik te 

maken van scheenbeschermers en een 

gebitsbeschermer 

• Deelnemers dienen een zorgverzekering te hebben 

afgesloten alvorens deelname aan de PlayFull 

Hockeyschool 

• PlayFull Hockeyschool is niet aansprakelijk voor 

blessures opgelopen tijdens trainingen 

• Voorafgaand aan deelname dient PlayFull te 

worden ingelicht over blessures of klachten waar de 

deelnemer reeds mee kampt. 

 

PlayFull T-Shirt: 

• Wij streven ernaar het 

PlayFull T-shirt bij 

aanvang van de eerste 

training te overhandigen 

• Er zijn vaste maten voor 

elke leeftijdsgroep en 

ruilen is niet mogelijk. 

Betaling: 

• Binnen 14 dagen na inschrijving dient de betaling te zijn overgemaakt, indien dit niet het geval 

is behouden wij ons het recht voor de reservering weer open te stellen voor boeking. 

 



 

‘Get the mindset right to play the game in 

the right way!’ 

Aansprakelijkheid: 

• PlayFull is niet aansprakelijk voor 

beschadiging van door de deelnemer 

meegebrachte materialen  

• PlayFull is niet aansprakelijk voor door 

de deelnemer aangebrachte schade aan 

de faciliteiten van club 

• Deelnemers dienen zelf voorafgaand 

aan deelname een 

aansprakelijkheidsverzekering te 

hebben afgesloten 

Afwezigheid/Annulering 

• Gemiste trainingen door ziekte en/of 

blessure kunnen niet worden 

ingehaald. 

• Alleen bij zeer ernstige ziekte en/of 

blessure kan tot 3 dagen voor 

aanvang van de eerste training de 

cursus worden geannuleerd, in alle 

andere gevallen kan dit tot een 

maand voor aanvang van de eerste 

training. 

• PlayFull trainingen gaan altijd door, 

tenzij door de verhuurder van de 

velden met opgave van goede 

redenen wordt besloten dat het 

onveilig of onwenselijk is om te 

trainen en dit door PlayFull 

schriftelijk wordt doorgegeven. 

• Wanneer een training door PlayFull 

wordt gecanceld, zal een 

inhaaldatum worden voorgesteld. 

De deelnemer kan in dat geval ook 

kiezen voor terugbetaling van een 

kwart van het cursusgeld. 

Kwaliteit en hygiëne : 

• PlayFull trainers streven ernaar hun 

hockeykennis volledig up-to-date te 

houden. 

• PlayFull trainers geven elk kind 

individuele aandacht en technische tips 

om beter te worden. 

• PlayFull laat deelnemers slechts hesjes 

dragen die voorafgaand aan de training 

gewassen zijn. 

 

Foto’s en video’s 

• Foto’s en video’s genomen door trainers of personeel van PlayFull kunnen voor promotie-

doeleinden gebruikt worden op onze internetsite, facebook-pagina, flyers etc. 

 


