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1. INSCHRIJVING & TOEGANG 

1.1. Het toernooi is bedoeld voor spelers vanaf 18 jaar en ouder, hierop zal de organisatie dus strikt 
controleren. Wij hanteren hiervoor een identificatieplicht als daar door de organisatie naar gevraagd 
wordt. 

1.2. Een herenteam bestaat uit minimaal 14 betalende spelers en een damesteam minimaal 10 betalende 
speelsters. 

1.3. Indien een team onverhoopt met minder spelers / speelsters aanwezig is kan er niet tot teruggaaf van 
het inschrijfgeld worden overgegaan. 

1.4. Mochten er na inschrijving alsnog meerdere spelers / speelsters aan het toernooi willen deelnemen dan 
kan dat na betaling van het inschrijfgeld. Wel dient dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor aanvang 
van het toernooi te zijn voldaan. 

1.5. De inschrijfkosten bedragen €70,- per persoon. 

1.6. Ieder team is verplicht om vooraf €75,- borg te betalen. Deze dient te worden voldaan samen met het 
inschrijfgeld. 

1.7. Als de financiële verplichtingen niet op tijd zijn voldaan, dan is het team niet ingeschreven. 

1.8. Een team neemt pas deel aan het toernooi wanneer deze staat ingeschreven en het bedrag is voldaan. 
Het bedrag dient te worden voldaan middels de inschrijfprocedure zoals vermeld op het 
inschrijfformulier. 

1.9. Bij aankomst zal ieder team zich even moeten melden bij de organisatie. Zij krijgen dan een infoboekje, 
een lockersleutel en consumptiebonnen. 

1.10. Teams die zich melden, zonder dat aan de inschrijfvoorwaarden is voldaan, kunnen door de organisatie 
geweigerd worden. 

1.11. In situaties waarin de algemene voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie. 
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2. VEILIGHEID & TERREIN 

2.1. De organisatie heeft het recht om iemand of een team te verwijderen van het terrein. 

2.2. Aanwijzingen van de organisatie en beveiliging moeten te allen tijde worden opgevolgd. 

2.3. Op het terrein gelden dezelfde normen en waarden als in de samenleving. 

2.4. Alcoholhoudende drank wordt in Nederland niet verstrekt aan personen beneden de 18 jaar. Bij twijfel 
kan gevraagd worden om legitimatie. Het kopen van alcoholhoudende drank met de bedoeling deze 
over te dragen aan personen beneden de 18 jaar is een wettelijke overtreding en dus niet toegestaan. 

2.5. Wanneer een deelnemer onder de 18 jaar alcoholhoudende drank nuttigt kan hij of zij worden 
verwijderd van het terrein. 

2.6. Het is niet toegestaan zelf (alcoholhoudende) drank mee te nemen. Bij constatering heeft de beveiliging 
en/of organisatie het recht dit in te nemen. 

2.7. Het bezit, handel of gebruiken van alle soorten drugs in ten strengste verboden. Bij constatering wordt 
men overgedragen aan de politie. 

2.8. Het bezit, handel of gebruik van alle soorten wapens is ten strengste verboden. Bij constatering word 
men overgedragen aan de politie. 

2.9. Diefstal, vandalisme en handelen is ten strengste verboden. 

2.10. Indien er gedurende het toernooi schade aangericht wordt zullen de kosten op de daders verhaald 
worden. 

2.11. Er is mogelijkheid tot parkeren in de door de organisatie aangewezen parkeervakken. 

2.12. Er wordt volgens de veldvoetbal richtlijnen van de KNVB gevoetbald. Hierin zijn wel enkele 
aanpassingen gemaakt. Hiervoor raadpleegt u het toernooireglement dat terug te vinden is op deze 
website. 

2.13. De organisatie zal er op toezien dat geluidsoverlast binnen de gestelde normen zal blijven. Het is 
daarom niet toegestaan om na 01.00 uur ‘s nachts nog muziek te draaien en lawaai te maken. Bij 
overtreding zal de muziekinstallatie in beslag worden genomen. Deze kan de volgende dag weer 
opgehaald worden bij de organisatie. 
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3. AANSPRAKELIJKHEID 

3.1. Het zich bevinden op Sportpark “Molenbroek” gedurende dit evenement geschiedt voor eigen risico. 
Zowel de organisatie als vv Gemert stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies in welke 
vorm dan ook. 

3.2. Personen die schade aanrichten worden te allen tijde aansprakelijk gesteld. 
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4. AKKOORDVERKLARING 

4.1. Door verzending van het inschrijfformulier aan de organisatie van het Bourgondisch Voetbal Toernooi 
verklaart u zich akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden. 

4.2. De aanspreekpersoon binnen het team wordt geacht deze algemene voorwaarden met de overige 
teamleden te delen. 

4.3. Deze voorwaarden zijn naast de website, tevens onderdeel van het infopakket wat bij aankomst 
uitgereikt wordt. 

 
 
 
 
 
 


