Algemene voorwaarden - Velden

Het onderhoud van de velden van de KNVB Campus gebeurt in opdracht en valt onder het beheer van
de KNVB. De KNVB heeft de bevoegdheid om de velden te beoordelen en beoordeelt of de verhuur
van de velden redelijkerwijs mogelijk is, zulks in verband met (het waarborgen van) de kwaliteit van de
velden.

De KNVB is te allen tijde bevoegd om de goedkeuring in te trekken. De KNVB zal echter enkel van
deze bevoegdheid gebruik maken, indien dit (naar het oordeel van de KNVB) voor de kwaliteit van de
velden noodzakelijk is. De KNVB zal op dat moment de KNVB Campus organisatie informeren. In
geval deze goedkeuring wordt ingetrokken op de dag waarop een boekende partij gebruik zou maken
van een veld, maakt de KNVB dit direct telefonisch kenbaar aan de KNVB Campus organisatie, deze
zal direct telefonisch en/of per e-mail contact opnemen met de boekende partij.

De KNVB streeft ernaar om de velden onder nagenoeg alle weersomstandigheden te kunnen laten
gebruiken. Dit is anders, indien de KNVB heeft geoordeeld dat dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld als
gevolg van langdurige regenval, onweer, sneeuw, vorst en/of ijzel etc.). Uiteraard wordt er altijd
gezocht naar een alternatief, denk daarbij aan het kunstgrasveld. Het kunstgrasveld is onder
nagenoeg alle weersomstandigheden langer te bespelen dan de gewone grasvelden. Indien er geen
velden beschikbaar zijn, zal worden bezien of de kosten voor de huur van de velden (derhalve niet de
andere kosten) in mindering kunnen worden gebracht op de totale kosten voor de reservering. Het
oordeel hierover is aan de KNVB.

Ingeval van sneeuw of vorst zou het (kunst)grasveld sneeuw- en of vorstvrij kunnen worden gemaakt.
Het al dan niet sneeuw- en of vorstvrij kunnen maken van het kunstgrasveld is afhankelijk van de
alsdan bestaande situatie en omstandigheden, één en ander ter beoordeling van de KNVB. De KNVB
zal adviseren ter zake het al dan niet sneeuw- en of vorstvrij kunnen maken van het (kunst)grasveld.
Ingeval van een positief advies van de KNVB aan de KNVB Campus organisatie over het sneeuw- en
of vorstvrij kunnen maken van het ( kunst)grasveld, is het aan de boekende partij om te bepalen of zij
het (kunst)grasveld sneeuw- en of vorstvrij wenst te laten maken door de KNVB. De kosten hiervan
zijn voor rekening van de boekende partij.

Belangrijke mededeling:
Het gebruikmaken van de velden en kleedkamers geschiedt in alle gevallen op eigen risico. Indien er
gebruik gemaakt wordt van de velden (ook tijdens winterse weersomstandigheden), zijn de KNVB en
de KNVB Campus organisatie derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten van de
boekende partij als gevolg van blessures, diefstal e.d. Deze bepaling geldt ook voor de overige
locaties op de KNVB Campus zoals bij gebruik van de sporthal, het Sport en Voetbal Medisch
Centrum en activiteiten op het landgoed. Boekende partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het
eventueel in eigen beheer organiseren van EHBO.

