
 

 

Actievoorwaarden HC VERS 
 

 
De KNHB is op zoek naar twee hockeyverenigingen die voor de duur van twee seizoenen 
(startend vanaf seizoen 2020-2021) deel willen nemen aan het HC VERS programma. HC 
VERS is een programma van de KNHB waarbij we werken aan een gezonde sportomgeving. 
Hierbij staat verantwoord assortiment centraal, maar is er ook aandacht voor roken en 
alcohol. 

 
Hockeyverenigingen kunnen zich voor deelname aan HC VERS aanmelden via een 
inschrijfformulier op www.knhb.nl/hcvers. Op basis van een aantal vooraf door de KNHB 
kenbaar gemaakte criteria (zie spelregels) en de ingestuurde motivatie van de vereniging 

wordt een selectie gemaakt van maximaal twee hockeyverenigingen. Deze twee 
verenigingen worden gekozen door een door de KNHB vooraf geselecteerde jury.  
 

Onderstaande actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de 
‘HC VERS’ inschrijving (hierna: de Actie).  
 

1. Aan de Actie kan uitsluitend worden deelgenomen door verenigingen die aangesloten 
zijn bij de KNHB. De inschrijving kan enkel worden gedaan door een persoon die 
bevoegd is de vereniging te vertegenwoordigen op basis van het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel. 

2. Door het inzenden van een inschrijving en deelname aan de Actie gaat de vereniging 
akkoord met de Actievoorwaarden. 

3. Inschrijven vindt plaats door het inschrijfformulier op www.knhb.nl/hcvers tijdig, 
volledig en naar waarheid in te vullen en te verzenden.  

4. Inschrijven kan van 12 maart tot en met 10 juni 2020.  
5. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden 

genomen door de KNHB. 

6. De KNHB gebruikt de in het kader van de Actie verkregen gegevens uitsluitend ten 
behoeve van de Actie. Gegevens worden door de KNHB niet voor andere doeleinden 
gebruikt of aan derden verstrekt. 

7. Met deelname aan de Actie committeert de vereniging zich reeds nu voor alsdan aan 
de HC VERS verbonden voorwaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van het assortiment.  

8. De KNHB is gerechtigd om een vereniging van (verdere) deelname aan de Actie uit te 

sluiten indien de vereniging:  
a. Op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij de 

KNHB het vermoeden bestaat); 
b. Onvolledige, onjuiste en/of misleidende gegevens verstrekt, en/of informatie 

inzendt die in strijd is met de wet, en/of anderszins onrechtmatig handelt 
jegens de KNHB en/of derden; 

c. Handelt in strijd met de goede smaak, de goede zeden en/of het fatsoen 

(naar het oordeel van de KNHB). 
9. De KNHB behoudt zich het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande 

kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken, te wijzigen en/of de Actievoorden en/of 

de prijzen te wijzigen zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn 
jegens de deelnemers. Deze Actievoorwaarden zullen tijdens de actieperiode niet ten 
nadele van de deelnemers worden gewijzigd. 

10. Op de verwerking van eventuele persoonsgegevens is de privacyverklaring van de 
KNHB van toepassing. Klik hier voor de privacyverklaring van de KNHB of kijk op 
https://www.knhb.nl/privacyverklaring.  

11. De KNHB en/of door hem ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet 
aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer 
geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie. Meer specifiek zijn de 
KNHB en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet 

aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: 
- Deelname aan de Actie en/of HC VERS; en/of 
- Onjuist ingevoerde persoonsgegevens. 
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12. Ondanks de grootst mogelijke zorg die de KNHB aan het produceren van de uitingen 
en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of 

weergegeven informatie onvolledig en/of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten en/of 
andere vergelijkbare fouten in het door de KNHB openbaar gemaakte materiaal, van 
welke aard dan ook, kunnen de KNHB niet worden tegengeworpen en kunnen op 
geen enkele wijze een verplichting voor de KNHB in het leven roepen.  


