Algemene voorwaarden KNLTB Toernooipas
Met de KNLTB Toernooipas kan je deelnemen aan door de KNLTB georganiseerde toernooien,
zonder dat je lid hoeft te zijn van de KNLTB. Door de Toernooipas af te nemen word je geen lid
van de KNLTB. In deze algemene voorwaarden staan de spelregels over de aanschaf en het
gebruik van de
Toernooipas.

Artikel 1 Algemeen
Door het afnemen van een Toernooipas kan een gebruiker deelnemen aan door de KNLTB
georganiseerde toernooien.
1. Definities
a. KNLTB: de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
b. Gebruiker: persoon (lid of geen lid van de KNLTB) met de minimumleeftijd van 18 jaar
die de Toernooipas afneemt.
c. Aanbieder: een KNLTB tennisvereniging of padelcentrum die verantwoordelijk is voor
de organisatie van een door de KNLTB goedgekeurd toernooi.
d. Toernooi: een door de KNLTB goedgekeurd toernooi.
e. Toernooipas: bewijs waarmee het recht ontstaat om in te schrijven voor een Toernooi.
f. Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tot aanschaf van de Toernooipas,
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, tussen de
KNLTB en de Gebruiker.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige
bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Overeenkomst
Ik wil een Toernooipas afnemen zodat ik kan deelnemen aan een toernooi.
1. De Toernooipas is aan te schaffen via de diverse platforms van de KNLTB.
2. Betaling van de Toernooipas vindt plaats via iDeal.
3. De aanschaf van de Toernooipas is geslaagd wanneer de Gebruiker betaald heeft en
een email ontvangt met een bevestiging.
4. De Gebruiker kan middels de Toernooipas deelnemen aan KNLTB goedgekeurde
toernooien bij Aanbieders, die te raadplegen zijn via mijnknltb.toernooi.nl
5. Door de aanschaf van de Toernooipas ontstaat er geen lidmaatschap bij de KNLTB
noch bij de Aanbieder en kan er geen beroep gedaan worden op rechten en

6. verplichtingen zoals die gelden voor een lidmaatschap bij de KNLTB. Dat betekent dat
de rechten die de Gebruiker verkrijgt zich beperken tot deelname aan Toernooien. Er
ontstaat geen speelrecht bij deAanbieder (“vrij spelen”) en er ontstaat geen recht tot
deelname aan competities.
7. De Gebruiker krijgt een bondsnummer (met speelsterkte) toegewezen.
8. De Toernooipas is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 3 Looptijd en beëindiging
De geldigheid van de Toernooipas.
1. De Toernooipas is geldig voor de termijn die in de bevestigingsmail staat genoemd.
2. Het gebruik van de Toernooipas kan beëindigd worden door de KNLTB wanneer:
a. De Gebruiker zich aantoonbaar niet houdt aan de Gedragscodes van de KNLTB.
b. De Gebruiker zijn verplichtingen richting een Toernooi niet nakomt (bv. Inschrijfgeld niet
voldoen).

Artikel 4 Deelname aan Toernooi
Ik heb een Toernooipas aangeschaft en ik wil deelnemen aan een toernooi.
1. De KNLTB is niet verantwoordelijk voor de organisatie van het toernooi, dit is de
Aanbieder.
2. Inschrijven voor een Toernooi verloopt via mijnknltb.toernooi.nl. Gebruiker dient daarbij
akkoord te gaan met de bijzondere toernooibepalingen en overige voorwaarden, zoals
het afgeven van een machtiging voor het voldoen van het inschrijfgeld.
3. De Gebruiker van de Toernooipas geeft door aanschaf te kennen op de hoogte zijn en
zich te houden aan de toepasselijke regelgeving, waaronder in ieder geval de
Gedragscodes, Reglement Fair Play, Toernooireglement, Tennisspelregels van de
KNLTB. Ook zal de Gebruiker zich houden aan de huisregels van de betreffende
Aanbieder(s) waar Gebruiker een Toernooi speelt.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en schade
1. De Gebruiker wordt geacht zich te realiseren dat het beoefenen van de tennis- en/of
padelsport niet zonder risico is. Deelname aan een Toernooi is voor eigen rekening en
risico van de Gebruiker.
2. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren van de correcte gegevens,
zoals een e-mailadres.
3. De KNLTB is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade vanwege een aantoonbaar
tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze dienst voor de
Toernooipas. Deze directe schade is niet hoger dan de kosten voor de aanschaf van de
Toernooipas.
4. De Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering die mogelijke
schades die kunnen ontstaan door of ten gevolge van deelname aan toernooi(en), zoals

een zorgverzekering met aanvullende dekking en een aansprakelijkheidsverzekering
voor schades die de Gebruiker aan een derde berokkent. De KNLTB is niet
aansprakelijk voor enigerlei schade die de Gebruiker en/of een derde mocht lijden door
of ten gevolge van deelname aan Toernooi(en), tenzij sprake is van opzet of grove
schuld.

Artikel 6 Overmacht
In een aantal (uitzonderlijke) gevallen kan het zijn dat de Toernooipas niet afgegeven kan
worden.
1. De KNLTB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker
indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvatting voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de KNLTB geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor de KNLTB niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De KNLTB
heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de KNLTB zijn
verbintenis had moeten nakomen.
3. De KNLTB kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7 Privacy
Voor het afnemen van een Toernooipas en het deelnemen aan een toernooi worden
persoonsgegevens verwerkt.
1. De KNLTB verwerkt persoonsgegevens voor het afnemen van de Toernooipas en de
Aanbieder verwerkt persoonsgegevens voor deelname aan het toernooi. Op de
verwerking van persoonsgegevens door de KNLTB is het privacy statement van de
KNLTB van toepassing. Voor de verwerking van persoonsgegevens door de Aanbieder
verwijst de KNLTB naar de Aanbieder.
2. Door het afnemen van de Toernooipas zal de Gebruiker geïnformeerd worden door de
KNLTB over toernooien en over soortgelijke diensten.
Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die ontstaan door de overeenkomst worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter

