Algemene Voorwaarden Gebruik Buitenterrein Landmans Unie
Schijndel
Dit document omschrijft de algemene voorwaarden die gelden bij het gebruik van het terrein van
Landmans Unie. Daarnaast worden hier ook de huisregels die gelden op het buitenterrein van
Landmans Unie Schijndel en bij de voorzieningen binnen in het gebouw omschreven.
Gebruiken van het terrein, boogschieten
Het terrein mag door een bij de Nederlandse Handboogbond aangesloten schutter gebruikt worden,
de prijzen worden hiervoor jaarlijks vastgesteld op basis van materiaalgebruik en de benodigde
voorzieningen
Het terrein mag enkel gebruikt worden door ervaren boogschutters. Er mag geen gebruik gemaakt
worden van de voorzieningen voor groepstrainingen. Individuele training, met eventuele
ondersteuning is wel toegestaan. Het is niet toegestaan voor jongeren onder de 16 om gebruik te
maken van de voorzieningen zonder aanwezigheid van een trainer. Dit in verband met beperkte
veiligheidsvoorzieningen.
Leden van Landmans Unie hebben vrije toegang tot de locatie, zoals in de huisreglementen van
Landmans Unie omschreven. Wanneer er wedstrijden, of andere
Voor de registratie van bezoekende schutters (leden van de gebruikende partij) dienen de volgende
gegevens bekend gemaakt te worden aan het bestuur van Landmans Unie: naam, bondsnummer en
de vereniging. Deze gegevens worden volgens de regels zoals genoemd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.
Er kunnen controles plaatsvinden waarbij de aanwezige schutters gecontroleerd worden op
inschrijving door hun vereniging. Deze zullen plaats vinden door vrijwilligers van Landmans Unie.
Zowel de leden van de gebruikende vereniging, als de vrijwilligers van Landmans Unie moeten ten
alle tijden de ledenpas van de NHB beschikbaar kunnen stellen, digitaal of papier. Mochten er leden
aanwezig zijn die niet geregistreerd staan, dan worden er voor die avond extra kosten in rekening
gebracht van €25,-.
Huisregels
Voorzieningen dienen op een gepaste wijze gebruikt te worden, voor de toepassingen waar zij voor
zijn bedoeld. Dit houdt in dat eventuele gebreken die geconstateerd worden doorgegeven worden
aan het bestuur, via e-mail. Wanneer deze gebreken ontstaan zijn als direct gevolg van onjuist
gebruik van materialen kunnen de kosten verantwoordt worden op de verantwoordelijke schutter.
Er mag op redelijke wijze gebruik gemaakt worden van de beschikbaar gestelde materialen:
blazoenen, doelen en eventuele overige nader bepaalde voorzieningen.
Schutters consumeren voor en tijdens het schieten geen alcohol. Boogschieten onder invloed is uit
den boze en dan ook niet toegestaan. Mocht de bar open zijn, is het na afloop van het boogschieten
wel toegestaan alcoholische dranken te nuttigen. Ook dit natuurlijk met mate. Alcohol wordt enkel
aan personen ouder dan 18 jaar verkocht.
Roken is niet toegestaan op het terrein van Landmans Unie.
Veiligheidsregels

De algemene veiligheidsregels die gelden tijdens het boogschieten zijn van toepassing op de
terreinen van Landmans Unie. Zoals eerder genoemd is het uit het oogpunt van de veiligheid voor
jongeren onder de 16 jaar niet toegestaan om te trainen zonder de aanwezigheid van een van de
trainers van Landmans Unie.
Veiligheidsvoorzieningen zijn beschikbaar wanneer de clubvoorzieningen open zijn, deze zijn niet
standaard geopend wanneer individuele schutters gebruik maken van het buitenterrein. Hier dient
rekening mee gehouden te worden.
Eventuele incidenten dienen daarnaast ook gemeld te worden. Dit houdt in: schade aan de
materialen van Landmans Unie, schade aan voorzieningen, persoonlijk letsel.
Kosten
De kosten voor de gehele looptijd van de overeenkomst zijn €25,- per persoon. Deze kosten kunnen
bij voorkeur per pin betaald worden op woensdagavond of bij het maken van een afspraak. Wanneer
een vereniging meerdere leden aan wil melden is het mogelijk om de betaling te voldoen via één
verzamelfactuur.
Het is mogelijk om een schutter aan te melden voor één dag. Dit dient ruim van tevoren schriftelijk
bij info@landmansunie.nl ingediend te worden. De kosten hiervoor zijn €5,- per lid, per avond. Deze
gemaakte kosten dienen vooraf betaald te worden.
Aanvullende zaken
Landmans Unie behoudt zich ten alle tijden het recht om deze reglementen te wijzigen. Dit zal
schriftelijk via de website van Landmans Unie bekend gemaakt worden.
Landmans Unie behoudt zich ten alle tijden het recht om de overeenkomst stop te zetten wanneer
er sprake is van onveilig, onverantwoord of onrespectvol gedrag door een schutter. Hierbij is er
sprake van geen restitutie van de vergoeding.
Landmans Unie behoudt zich ten alle tijden het recht om avonden voor haar eigen
verenigingsactiviteiten te reserveren. Schutters van andere verenigingen zijn niet welkom op deze
avonden.

