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Algemene voorwaarden VODW Business Hockey Cup 2017 
 
Om ervoor te zorgen dat de VODW Business Hockey Cup ordelijk verloopt, hanteert de KNHB 
algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden bij inschrijving geaccepteerd door het 
daarvoor bestemde vakje aan te vinken. Inschrijving kan alleen na de acceptatie van de algemene 
voorwaarden geschieden.  
 
1. Algemeen  
a. De VODW Business Hockey Cup wordt georganiseerd door de KNHB te Nieuwegein. 
b. De speeldagen van de VODW Business Hockey Cup zijn 19 mei, 16 juni, 1 en 29 september 2017. 
 
2. Betalingsvoorwaarden  
a. Een bedrijf kan aan de VODW Business Hockey Cup deelnemen wanneer het zich heeft 

ingeschreven, een bevestiging heeft ontvangen van de KNHB en tijdig het inschrijfgeld heeft 
betaald. 

b. Betaling van het inschrijfgeld wordt bij voorkeur voldaan via een iDeal betaalmethode. 
c. Het inschrijfgeld bedraagt € 1.750 per team, vrijgesteld van BTW, bestaande uit maximaal tien 

(10) spelers. Dit bedrag geeft toegang tot de vier speeldagen en het kennisevenement 
georganiseerd door VODW. Het inschrijfgeld dient vóór 1 mei volledig te worden betaald. 

d. Na bevestiging van de inschrijving dient het bedrijf haar spelers in te schrijven via een 
toegestuurd formulier. 

e. Indien een team meer dan tien spelers wil inschrijven, dan is dit mogelijk bij een bijbetaling van 
€ 175 per speler voorafgaand aan de eerste speelronde. 

f. In het inschrijfgeld zit inbegrepen: tien kaarten voor het kennisevenement, teamshirts, 
welkomstdrankje  en avondeten. Hockeybenodigdheden zoals een hockeystick, 
mondbeschermer en scheenbeschermers zijn niet bij het inschrijfgeld inbegrepen en dienen zelf 
te worden verzorgd. 

g. Bij afzegging door een speler of een team wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. 
h. Indien een wedstrijd wordt afgelast door onvoorziene omstandigheden buiten de schuld van de 

KNHB of de hockeyvereniging waar gespeeld wordt om (zoals weersomstandigheden), wordt 
het inschrijfgeld niet teruggestort. 

3. Toernooiregels 
a. Een bedrijf kan meerdere teams inschrijven, ook per locatie. 
b. Spelers moeten 18 jaar of ouder zijn en moeten zich gedurende de speeldagen kunnen  

legitimeren.  
c. Een team kan haar wedstrijden spelen met minimaal zes (6) spelers in het veld. 
d. Een team bestaat uit maximaal tien (10) spelers: zeven spelers in het veld en drie spelers als 

wissel. 
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e. Spelers zijn zij die door het bedrijf bij de inschrijving zijn opgegeven als zodanig, het is niet 
mogelijk invallers mee te laten spelen in verband met de verplichte verzekering tenzij de naam 
van de invaller vooraf schriftelijk bij de KNHB is gemeld. 

f. Een team wordt ingeschreven op één locatie (de accommodatie van een hockeyvereniging) en 
speelt gedurende de VODW Business Hockey Cup haar wedstrijden op deze locatie. 

g. Wedstrijden tijdens de VODW Business Hockey Cup duren 25 minuten en worden gespeeld op 
een half veld. Ieder team speelt met zeven spelers, ongeacht de verhouding man/vrouw. De 
verhouding man/vrouw bepaalt waar de goals komen te staan ten opzichte van de achterlijn. 

h. Tijdens de wedstrijden zijn mondbeschermer en scheenbeschermers verplicht. 
i. De wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende spelregels en regelgeving van de KNHB. 

 
4.  Gedragsregels 
a. Op de accommodatie van de hockeyvereniging waar wordt gespeeld,  gelden dezelfde normen 

en waarden als in de samenleving. 
b. Personen die schade aanrichten aan de accommodatie worden te allen tijde aansprakelijk 

gesteld. 
c. Het is deelnemers niet toegestaan zelf (alcoholhoudende) drank mee te nemen. Bij constatering 

heeft de hockeyvereniging het recht dit in te nemen. 
d. Het is deelnemers niet toegestaan zich met alcoholhoudende drank en/of sigaretten op de 

velden te begeven. 
e. Roken in het clubhuis of de kleedkamers van de hockeyvereniging is verboden.  
f. Het gebruiken, in bezit hebben of verstrekken van, dan wel het handelen in zowel soft- als 

harddrugs op de accommodatie van de hockeyvereniging is ten strengste verboden. Indien 
noodzakelijk zal de politie worden ingeschakeld. 

g. Het in bezit hebben of gebruiken van wapens op de accommodatie van de hockeyvereniging is 
ten strengste verboden. De politie zal worden ingeschakeld. 

h. Spelers en aanwezigen zijn verplicht aanwijzingen of instructies van functionarissen van de 
hockeyvereniging direct op te volgen. 

i. De KNHB heeft het recht een speler of een team  de deelname aan een of meer speeldagen te 
ontzeggen in geval van wangedrag of handelen in strijd met de algemene voorwaarden. Het 
inschrijfgeld wordt in dat geval niet gerestitueerd. 

 
5.  Aansprakelijkheid 
a. De deelname aan de wedstrijden en het zich bevinden op de accommodatie van de 

hockeyvereniging gedurende de speeldagen is  voor eigen risico.  
b. De KNHB en de hockeyverenigingen waar wordt gespeeld aanvaarden geen enkele 

aansprakelijkheid voor diefstal, schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen van 
spelers. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor blessures of verwondingen die tijdens de speeldagen 
worden opgelopen. 

 


