ALGEMENE VOORWAARDEN
Verzekering
Alle kinderen die zich inschrijven voor de activiteiten van B-HOCKEY zijn verzekerd
door B-HOCKEY (of door hun Liga als ze aangesloten zijn bij een door een erkende
hockeyclub) en blijven onder de verantwoordelijkheid van de vzw gedurende de hele
duur van de activiteiten. Alle spelers die in het inschrijvingsformulier aangeven dat
ze lid zijn van een club worden dus beschouwd als aangesloten bij de ARBH of de
Waalse/Vlaamse competitie, en worden niet door ons verzekerd.

Uitgang
Schriftelijke toestemming van de ouders is vereist als het minderjarige kind de
activiteiten mag verlaten en er wordt een gekleurde armband aan het kind gegeven
om duidelijk te onderscheiden of hij/zij kan vertrekken of niet. Deze toelating wordt
gekozen op het moment van inschrijving.

Borgsom
Wegens een te groot aantal mankementen op het laatste moment vorig jaar zijn wij
verplicht om binnen 10 dagen na deze bevestiging een snelle betaling of een
aanbetaling te vragen. 50% (of 100%) van het inschrijvingsgeld zal binnen de 10
dagen betaald moeten worden. Anders geven wij onszelf het recht om de
inschrijving te annuleren. B-HOCKEY behoudt zich het recht voor om de inschrijving
van een speler te weigeren (vorige onbetaalde stage, disciplineprobleem, nietdeelname aan een stage waarvoor hij zich eerder had ingeschreven....).

Vergoeding
Alleen op vertoon van een medisch attest of een ander uitzonderlijk geval. Indien
het kind niet over een medisch attest beschikt, verstrekt B-HOCKEY een
opleidingscheque naar rato van het aantal dagen afwezigheid. De eventuele
terugbetaling gebeurt pas na twee dagen afwezigheid.

Groot gezin
Een dag stage wordt aangeboden vanaf het derde kind in hetzelfde huishouden,
twee dagen vanaf de vierde dag.

Foto en/of video
B-HOCKEY kan foto's of video's maken van uw kinderen tijdens sportactiviteiten en
deze gebruiken op alle communicatiemiddelen zonder tijds- of plaatsgrenzen. Als u
niet wilt dat uw kind gefotografeerd of gefilmd wordt tijdens de activiteiten, stuur
dan een brief met uw weigering op de eerste dag van de activiteit.

Verlies en diefstal
B-HOCKEY wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal of
beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Annulering
B-HOCKEY behoudt zich het recht voor om een activiteit te annuleren indien niet aan
de organisatorische voorwaarden (minimum aantal deelnemers, klimatologische
omstandigheden,....) is voldaan. In geval van annulering van een activiteit om een
reden die buiten onze controle valt, zal deze worden terugbetaald of vervangen door
een activiteit die, voor zover mogelijk, gelijkwaardig is.

Prijzen
De prijzen zijn niet onderhevig aan wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor om
de stage van een kind te onderbreken als de betaling niet uiterlijk op de tweede dag
van de stage is ontvangen.

B-HOCKEY behoudt zich het recht voor om van groep of activiteit te veranderen als
een kind niet in de juiste leeftijdscategorie zit of als het zijn groep niet kan "volgen ».

