Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten en schaatslessen gegeven op
IJsbaan de Westfries te Hoorn (jeugdschaatslessen) en op de IJsbaan in het Boelenspark te
Volendam (recreatief schaatsen). Het jeugdschaatsen Volendam is een onderdeel van de Vereniging
IJsclub Volendam, secretariaat te Volendam aan de Jupiterlaan 47 te Volendam. IJsclub Volendam is
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 40625282.
Waar in dit document wordt gesproken over deelnemer, of deelname van een kind, wordt hier mede
bedoeld de wettelijke vertegenwoordiger / ouder / verzorger van dit kind.
1. Inschrijving / deelname jeugdschaatsen
Bij deelname aan een activiteit of cursus wordt een overeenkomst aangegaan met IJsclub Volendam
door inschrijving op de website van de Vereniging
(www.ijsclubvolendam.nl/jeugdschaatsen/aanmelden)
Deelname aan het jeugdschaatsen is mogelijk voor kinderen van groep 4 tot en met groep 8 uit het
basisonderwijs.
Na inschrijving stemt de deelnemer in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden en dat de
gegevens van deze deelnemer worden opgeslagen in de administratie van IJsclub Volendam en ten
behoeve van deze overeenkomst worden gebruikt.
De overeenkomst wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van betaling van het inschrijfgeld
aan IJsclub Volendam (onderdeel jeugdschaatsen) en na ontvangst van een e-mail door de
deelnemer ter bevestiging van deelname, dan wel door afgifte van een deelnemerskaart. U dient zorg
te dragen voor een probleemloze betaling van het inschrijfgeld. De overeenkomst geldt voor de duur
van de activiteit of cursus dan wel voor het lopende seizoen.
Indien onvoldoende belangstelling bestaat voor een activiteit of cursus kan deze worden geschrapt
van het programma. In dat geval wordt het reeds betaalde inschrijfgeld teruggestort.
Een deelnemer aan de cursus jeugdschaatsen verplicht zich (gezins)lid te zijn of te worden van
IJsclub Volendam. Onze bode komt hiervoor op het door u opgegeven huisadres langs.
2. Toegangsbewijs
Voorafgaand aan de activiteit of cursus ontvangt de deelnemer van of de begeleider bij de activiteit of
cursus verbonden toegangsbewijs. Dit kan zijn een toegangspas of anderszins (bijvoorbeeld oranje
muts)
Voor ouders/begeleiders van de deelnemende kinderen is het toegestaan om de lessen (al dan niet
gratis) bij te wonen. Het is echter voor deze ouders/begeleiders nadrukkelijk niet toegestaan om zich
op het ijs te begeven.
3. Lesdagen
Neem goed nota van het overzicht ‘lesdata’. Dit overzicht wordt ter beschikking gesteld op de eerste
lesdag of via publicatie op de website.
4. Overige bepalingen
De groepsgrootte en aantal in te zetten begeleiders/vrijwilligers wordt door de commissie
jeugdschaatsen van IJsclub Volendam bepaald.
IJsclub Volendam en de baancommissie van IJsbaan de Westfries te Hoorn behouden zich het recht
voor programmawijzigingen door te voeren. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.
Bij grote drukte en/of onvoorziene (weers)omstandigheden behoudt IJsclub Volendam zich het recht
voor om de cursustijd te wijzigen of de cursus op die dag te annuleren, zonder enige teruggave van
inschrijfgeld.

5. Veiligheid en huisregels
Deelnemers dienen zich ervan bewust te zijn dat er aan sportuitoefening risico’s zijn verbonden.
Om aan iedereen schaatsplezier te kunnen bieden, moeten we ons houden aan de huisregels. Deze
huisregels worden gepubliceerd op onze website.
Iedere deelnemer dient zich aan deze huisregels te houden. IJsclub Volendam behoudt zich het recht
voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag het
lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van het inschrijfgeld.
6. Aansprakelijkheid
IJsclub Volendam is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of
diefstal van de deelnemers persoonlijke eigendommen in verband met het verblijf in en gebruik van
de ijsbaan en bijbehorende faciliteiten.
Het gebruik van de kunstijsbaan en of ijshal + de bijbehorende faciliteiten is voor eigen risico van de
deelnemers. IJsclub Volendam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (lichamelijke) schade van de
deelnemer van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met het gebruik van de ijsbaan,
bijbehorende faciliteiten of beschikbaar gestelde materialen is ontstaan.
Deelnemers aan activiteiten en/of de cursus zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade, die tijdens
of in verband met het vervoer, verblijf in of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende
faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt toegebracht aan (het vervoer) de bussen en
aan IJsbaan de WestFries, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage.
7. Betaling en incasso
De inschrijving is definitief onder opschortende voorwaarden van betaling van het inschrijfgeld. De
betaling vindt plaats door middel van het betaalsysteem IDEAL. IJsclub Volendam behoudt zich echter
het recht voor om bij teveel belangstelling de inschrijving te annuleren en eventueel op een wachtlijst
te plaatsen. Het eventueel betaalde inschrijfgeld wordt aan u gerestitueerd.
8. Beëindiging deelneming
Deelname komt automatisch aan het einde van de cursus te vervallen.
9. Rechts- en forumkeuze
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
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