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Corona reglement 
 

In dit reglement leest u hoe we om gaan met de Corona-maatregelen. 

 

Landelijke maatregelen 

We zijn verplicht de landelijke maatregelen te hanteren. Welke maatregelen op dit 

moment van kracht zijn leest u op www.rijksoverheid.nl  

 

Toernooien verzetten i.p.v. cancelen 

Als door de Covid-crisis een toernooi geen doorgang kan vinden dan verzetten we dat 

toernooi naar een andere datum, welke mogelijk ook een jaar later kan liggen. We 

kiezen er dus niet voor om een toernooi te cancelen/annuleren. Dit doen we omdat het 

cancelen van een toernooi en het terug storten van alle inschrijfgelden veel kosten met 

zich mee brengt en veel tijd in beslag neemt. 

 

Waar lees je als een toernooi verzet wordt 

Als een toernooi verzet wordt door de Covid-crisis lees je de informatie daarover op 

onze website en via onze Social Media kanalen. Ook worden eventuele wijzigingen of 

nieuwe data doorgegeven via e-mail. Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan via deze 

link: Inschrijven voor de SterkDarts nieuwsbrief 

 

Deelnemerslijsten mee naar de nieuwe data 

De huidige deelnemerslijsten worden meegenomen naar de nieuwe data. 

Kan/wil je niet deelnemen op de nieuwe datum dan kun je kosteloos afmelden (er 

worden dan dus geen administratiekosten gerekend). Je krijgt een aantal dagen de tijd 

om je kosteloos af te melden. Tot welke datum dat mogelijk is kun je vinden in het 

nieuwsbericht. Afmelden is mogelijk via inschrijving@sterkdarts.nl of via de Facebook 

Messenger van de SterkDarts pagina. 

 

  

http://www.rijksoverheid.nl/
http://eepurl.com/gADpjL
mailto:mailo:inschrijving@sterkdarts.nl?subject=Afmelden%20darttoernooi
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Overnachtingen 

Als er overnachtingen zijn in een speellocatie of bij hotels in de buurt die aanbevolen 

zijn door SterkDarts dan kan het zijn dat die overnachtingen over worden gezet naar de 

nieuwe data. Als dat het geval is dan vermelden we dat in het nieuwsbericht. 

Je bent niet verplicht om te overnachten tijdens een toernooi. SterkDarts is niet 

verantwoordelijk voor eventuele kosten aan annuleringen van een overnachting, dat 

risico draagt de deelnemer zelf. We raden je aan om een annuleringsverzekering te 

overwegen. 


