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Inschrijven 
 

In dit reglement vind je terug hoe we om gaan met inschrijvingen. Je leest hier hoe je 

kunt inschrijven, kunt zien of je betaling gelukt is, en bijvoorbeeld hoe je kunt afmelden. 

 

Inschrijven 

Inschrijven is mogelijk via onze website. Hieronder lees je hoe je dat doet: 

• Ga naar www.sterkdarts.nl  

• Klik in het “Menu” op “Toernooien”. 

• Selecteer het toernooi waarvoor je wilt inschrijven. 

• Klik op “Inschrijven”. 

• Vul het inschrijfformulier in dat verschijnt. 

• Na het afronden van de inschrijving sta je direct op de deelnemerslijst en ontvang je 

een bevestigingsmail . 

 

Reglementen 

Bij deelname ga je akkoord met de reglementen die gelden op de SterkDarts-

toernooien. Je vindt ze op onze website op de pagina “Reglementen”. 

 

Afmelden 

Het kan natuurlijk voorkomen dat je onverwachts toch niet kunt deelnemen aan een 

toernooi. Bij SterkDarts is afmelden mogelijk. 

Als je minimaal 2 weken voor aanvang van een toernooi af meldt dan heb je recht op je 

inschrijfgeld terug (min € 5,- administratiekosten per single/koppel). We storten dat 

terug op je rekening. We benaderen dan de eerstvolgende persoon op de reservelijst. 

Als je binnen de 2 weken voor aanvang van een toernooi af meldt dan ontvang je géén 

inschrijfgelden terug. 

Het is niet mogelijk je inschrijfgeld te gebruiken voor een ander toernooi. 

 

Afmelden is mogelijk via de Messenger van de Facebookpagina van SterkDarts of via 

inschrijving@sterkdarts.nl 
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Wie mag afmelden? 

Afmeldingen en wijzigingen mogen worden doorgegeven door beide spelers in een 

koppel. Singles kunnen worden afgemeld door de inschrijver of de speler zelf. 

 

Doorgeven van een inschrijving 

Het is mogelijk om je inschrijving door te geven/verkopen aan iemand anders. Dat kan 

zelfs t/m de wedstrijddag zelf. De speler op wie z'n naam de inschrijving staat geeft dan 

via de Facebook Messenger van de SterkDarts pagina óf via inschrijving@sterkdarts.nl 

aan naar wie de inschrijving gaat. 

 

Naam koppel wijzigen 

Ja dat mag! De namen in een koppel mogen net als bij de singles gewijzigd worden. Dit 

dient wel voor aanvang van het toernooi doorgegeven te zijn. 

Als het hele koppel niet kan wordt de inschrijving verwijderd en wordt het 

eerstvolgende koppel van de reservelijst benaderd. 

Spelen onder een andere naam is niet toegestaan. 

Doorgeven van een wijziging kan via de Messenger van de Facebookpagina van 

SterkDarts of via inschrijving@sterkdarts.nl 

 

Inschrijvingen vermeld op Social Media 

We gebruiken de nieuwe inschrijvingen om te promoten op Social Media, zodat onze 

toernooien voller zitten, en daardoor kunnen we hogere gegarandeerde prijzengelden 

gebruiken en kwalitatief betere toernooien voor je neerzetten. Bijna alle inschrijvingen 

vermelden we op onze kanalen via Facebook en soms op Instagram of Twitter. 

Soms kan het zijn dat er een paar dagen tussen de inschrijving en de vermelding op 

Social Media zit, dat kan zijn omdat we er nog niet de tijd voor hebben gehad of omdat 

we wachten totdat er meerdere namen bekend zijn om een overzicht te vullen. 

Bij inschrijven ga je er mee akkoord dat we je naam mogen gebruiken op Social Media. 
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Beschikbare plaatsen 

Inschrijven is mogelijk via onze website. Hieronder lees je hoe je dat doet: 

• Ga naar www.sterkdarts.nl  

• Klik in het “Menu” op “Toernooien”. 

• Selecteer het toernooi waarvoor je de beschikbare plaatsen wilt bekijken. 

• Onder het side-menu vindt je de aantal beschikbare plaatsen in een staafdiagram. 

 

Maximum aantal deelnemers 

Ieder toernooi heeft een maximum aantal deelnemers afhankelijk van het aantal 

dartsbanen. 

Het totale maximum komt nooit boven de 256 heren en 48 dames uit. Dat maximum is 

er zodat we altijd in poules kunnen starten gevolgd door een winnaarsronde én 

verliezersronde. Op deze manier kunnen we altijd kwaliteit blijven bieden. 

SterkDarts behoudt zich het recht voor om het maximum aantal deelnemers aan te 

passen. 

 

Informatie ontvangen van één bepaald toernooi 

Mocht je niet alle nieuwsbrieven per mail volgen of alle berichten op onze website en 

Socials willen lezen, maar toch op de hoogte willen blijven van het toernooi waar jij aan 

deel neemt dan kun je op de volgende manier op de hoogte blijven van alle informatie 

over dat toernooi: 

•Via ons Facebook-event blijft u op de hoogte van de laatste acties, ontwikkelingen en 

inschrijvingen rondom een toernooi. 

•Zoek op Facebook het evenement op waarop jij aan deel neemt en zet je status op 

"Gaat". 

 

Eventuele wijzigingen 

Je bent zelf verantwoordelijk om eventuele wijzigingen te vernemen. Alle wijzigingen 

worden weergegeven op onze website en via onze Social Media. 

Ook worden eventuele wijzigingen doorgegeven via e-mail. Aanmelden voor onze 

nieuwsbrief kan via deze link: Inschrijven voor de SterkDarts nieuwsbrief 

http://eepurl.com/gADpjL

