
Internet: www.Dart-Vereninging-Woensdecht.nl 

Contact: DartVerenigingWoensdrecht@hotmail.nl 

 

Rekeningnummer Rabobank: NL97 RABO 0122 9463 91 

Inschrijfformulier  

speler >18 jaar 
 

 

 

 

Gegevens speler: 

 

Naam: ______________________________________________________(M/V) 

Adres: ___________________________________________________________ 

Postcode: ________________   Plaats: _________________________________ 

Telefoonnummer:  _________________________________________________ 

E-mailadres: ______________________________________________________ 

Geboortedatum: _______  -  _______  -  ____________ 

Pasnummer RDF: ______________________________ (indien in bezit van pas) 

Datum:     : _______  -  _______  -  ____________ 

 

 

Handtekening: ____________________________________________________ 

 

 



Internet: www.Dart-Vereninging-Woensdecht.nl 

Contact: DartVerenigingWoensdrecht@hotmail.nl 

 

Rekeningnummer Rabobank: NL97 RABO 0122 9463 91 

Ik (naam) _________________________________________ 

verklaar dat ik op de hoogte ben van de volgende zaken: 

 

- De speler gaat akkoord en houdt zich aan het actuele huis-regelement van Dart 

Vereniging Woensdrecht (DVW), De Roosendaalse Darts Federatie (RDF) en de 

Nederlandse Darts Bond (NDB) (terug te vinden op de website). 

- Het is absoluut niet toegestaan om eigen consumpties (nat en droog) mee te nemen  

naar de speellocaties. Er dienen minimaal twee consumpties genuttigd te worden 

indien men Cafézaal Boulevard bezoekt zowel voor vrije trainingen, 

competitiewedstrijden en overige activiteiten gelinkt aan Dart Vereniging 

Woensdrecht. 

- Competitie wedstrijden vinden plaats op doordeweekse dagen (maandag-vrijdag). 

- Competitiewedstrijden starten uiterlijk om 20.30 uur en duren gemiddeld tot 23.00 

uur. Deze tijden kunnen ook nog uitlopen. Ook moet bij “uitwedstrijden” rekening 

gehouden worden met reistijd. 

- School- en of werkprestaties mogen niet leiden door het spelen van competitie. 

Indien de speler stopt met competitie spelen kan geen teruggave van het 

contributiegeld geschieden. 

- De dartsport is een Cafésport. De competitie wedstrijden vinden voor 95% plaats in 

de lokale cafés in de regio van Stavenisse tot St. Willebrord en Putte tot Willemstad. 

Men moet rekening houden met alcohol gebruik en roken door andere darters.  

- Naar “uitwedstrijden” gaat het team op eigen gelegenheid per auto. Dit betekend dat 

het team reiskosten/ om de beurt rijden onderling moet regelen.  

- Dart Vereniging Woensdrecht kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden 

gesteld. DVW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, 

die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) 

gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en /of het spelen van competitie of 

lidmaatschap bij DVW. Deelname aan competitie en alle activiteiten van Dart 

Vereniging Woensdrecht geschied ten alle tijden op eigen risico. 


