Tarieven seizoen 2022-2023
Het totaalbedrag van de factuur inzake de deelname van uw team is opgebouwd uit de hieronder staande items.
(zie ook de Algemene Voorwaarden BCA)
Item
1. Veldhuur
(b.v.)
2. Organisatiekosten
3. Wens
4. KNHB*
sub-totaal
BTW*
TOTAAL FAKTUUR
.= variabele
Verklaring per item:
1. Veldhuur

3. Wens

4. KNHB

Aantal
13 wedstrijden
1,0
1,0
1
21% over

Tarief
€ 82,50
€ 145,00
€ 85,00
€ 132,00
€ 1.302,50

Totaal
€ 1.072,50
€ 145,00
€ 85,00
€ 132,00
€ 1.434,50
€ 273,53 * geen BTW verschuldigd over KNHB bedrag.
€ 1.708,03

In het totaal factuurbedrag zit inbegrepen de huur van de kunstgrasvelden
voor het gehele seizoen voor uw team. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van
het aantal wedstrijden dat uw team gaat spelen (en dat is weer afhankelijk
van de grootte van de poule (wordt vastgesteld door de Organisatie)
In principe speelt ieder team maximaal 12 wedstrijden en een eindtoernooi (= 1 wedstrijd) .
Teams die in periode 2 starten spelen maximaal 6 wedstrijden en een eindtoernooi (= 1 wedstrijd).
NB: Deelnemende teams die door Corona niet hebben kunnen spelen, bieden wij voor het komende
seizoen, naast de resterende 2 vouchers, nu 4 vouchers extra aan (totaal 6ws, oftewel € 450,- korting ).
Daarnaast zullen wij de prijs per wedstrijd ook nog het komende seizoen '21-'22 niet verhogen.
Alleen van toepassing voor teams, die een voorkeursaanvangstijd (alleen 20.30 uur) van
de wedstrijden opgeven op het inschrijfformulier. Als het voor jouw team niet uitmaakt op welke
aanvangstijd jullie wedstrijd begint, vul dan een in deze spreadsheet '0' in bij 'Wens'.
Na indiening spelerslijst zijn teamleden (+ invallers) zijn automatisch lid van de KNHB! Daarmee zijn zij
aanvullend verzekerd tegen ongevallen als gevolg van deelname aan de bedrijfscompetitie.
Dus bij een sportongeval tijdens bedrijfshockey eerst kijken of de eigen verzekering de schade dekt.
Zoniet, dan kan een beroep gedaan worden op deze verzekering

