
  Voorwaarden Lacrosse Clinics – Rotterdam Jaguars

1. Groepen

Clinics worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen (o.a. scholen, sport - en

studentenverenigingen en bedrijven). Rotterdam Jaguars verzorgt clinics voor groepen van

20-25 personen. De minimale leeftijd is 6 jaar. De clinics worden afgestemd op gemiddelde

leeftijd van de deelnemer. In overleg wordt rekening gehouden met specifieke wensen en

voorkeuren.

6-18 jaar (scholen/verenigen/kinderfeestjes)

Clinics die aan groepen van 6-18 jaar worden gegeven, dient een begeleider/docent

aanwezig te zijn. Hij en/of zij draagt daarbij zorg en de verantwoordelijk voor de groep.

Voor docenten, die zelf lacrosse willen aanbieden aan hun leerlingen, verzorgt Rotterdam

Jaguars een op maat gemaakt programma om de basis van lacrosse aan te leren. Daarbij

levert Rotterdam Jaguars een boekje met basistechnieken en oefenen. Ook kan Rotterdam

Jaguars ondersteuning bieden bij aanschaf van materialen en dergelijke.

18+ jaar

Personen ouder dan 18 jaar, die deelnemen aan een clinic, dragen eigen

verantwoordelijkheid. Daarbij is het niet toegestaan om deel te nemen aan de clinic onder

invloed van alcohol of andere verdovende middelen, in verband met de veiligheid.

2. Aanvraag

Na aanvraag via het contactformulier wordt binnen 10 werkdagen met u contact

opgenomen.

3. Regio & locatie

De aanvragende partij is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een binnen of buiten

locatie waar de clinic gehouden wordt. Bij een aanvraag wordt altijd gekeken naar de

bereikbaarheid van de locatie. Dit omdat de clinic instructeurs niet altijd beschikken over een

auto en dan gebruik moeten maken van openbaar vervoer of een deelauto. Voor het vervoer

worden kosten in rekening gebracht.

4. Materiaal

Tijdens een clinic wordt gezorgd voor diverse lacrosse materialen (o.a. sticks, ballen en

pionnen). Het gebruik van lacrosse goals, kan eventueel in overleg geregeld worden.

Materialen dienen enkel gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. In verband met

veiligheid wordt bij basisscholen gebruik gemaakt van zachte ballen. Het dragen van

gebitsbeschermers wordt aangeraden, maar is niet verplicht.

Bij verlies van ballen (€3,- p.s.) en het opzettelijk beschadigen van een stick (€60,- p.s.) wordt

dit in rekening gebracht op de eindfactuur.

Indien clinic instructeurs reizen met het openbaar vervoer, is de aanvragende partij

verantwoordelijk voor het ophalen en terugbrengen van de lacrosse materialen.

5. Kosten



Een prijsopgave kan worden opgevraagd via het contactformulier op de website of via email

(info@rotterdamlacrosse.nl). Voorafgaande aan een clinic wordt een offerte gestuurd. Pas bij

akkoord op deze offerte wordt de clinic verzorgd. De kosten worden berekend op basis van

de duur van de clinic, aantal deelnemers en reiskosten. De minimale duur van een clinic

bedraagt 60 minuten. De reiskosten worden per dag berekend; bij een auto op basis van

gereden kilometers (€0,19 per km) of de kosten zoals weergegeven op 92920v.nl (2e klas vol

tarief) bij het gebruik van het openbaar vervoer.

De samenwerking tussen Rotterdam Jaguars en aanvrager kan niet worden opgevat als

arbeidsovereenkomst en er is derhalve geen sprake van een (fictieve) dienstbetrekking

tussen partijen. Aanvrager is niet gehouden tot het afdragen van loonbelasting, sociale

verzekeringspremies en/of andere verzekeringen voor Rotterdam Jaguars.

6. Betalingen

Na afronden van de clinic wordt een factuur gestuurd. Deze dient binnen 14 dagen te

worden betaald t.n.v. Rotterdam Jaguars Rekeningnummer NL26ABNA0477945864 onder

vermelding van het factuurnummer.

7. Annulering

De aanvrager kan kosteloos de aanvraag annuleren tot 48 uur voorafgaande aan de start van

de clinic. Bij annulering binnen 48 uur zullen eventueel gemaakt kosten in rekening worden

gebracht.

Omdat de clinics worden verzorgd door vrijwilligers kan het voorkomen dat er geen clinic

instructeur beschikbaar is. Minimaal een week voorafgaande aan de clinic wordt met u hier

contact over opgenomen om de clinic te annuleren of te kijken naar een andere

mogelijkheid.

8. Aansprakelijkheid & veiligheid

Rotterdam Jaguars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of schade

opgelopen gedurende de clinics. De aanvrager dient zich ervan bewust te zijn dat aan de

sport lacrosse risico’s verbonden zijn en dienen zelf voor voldoende verzekering zorg te

dragen. Het deelnemen aan een clinic geschiedt geheel voor eigen risico.

De aanvrager is aansprakelijk voor de tijdens de clinic toegebrachte schade aan

eigendommen van de Rotterdam Jaguars.

Indien de aanvrager een onderwijsinstelling is, dient er gedurende de gehele clinic een

docent aanwezig te zijn.

https://www.rotterdamlacrosse.nl/contact/
mailto:info@rotterdamlacrosse.nl

