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ABONNEMENTEN: 

Abonnement Trainingen/groepslessen Tarief 
NHB-

Lidmaatschap 

Basic 1 x per week € 12,50 per maand Optioneel 
Premium Onbeperkt € 17,50 per maand Optioneel 

Junior * Onbeperkt € 10,00 per maand Inclusief 

Family - 1 x Basic + 1 x Junior* Zie boven € 20,00 per maand Basic optioneel 
Junior inclusief 

Family - 2 x Basic 1 x per week  € 22,50 per maand Optioneel 

Family - 2 x Junior* Onbeperkt € 17,50 per maand Inclusief 
*Je bent Junior als je op 1 januari nog géén 18 jaar bent. 

De abonnementen zijn gebaseerd op trainingen/groepslessen gedurende 46 weken per jaar 
en lopen dan ook door tijdens vakanties en vrije dagen. 

TRAININGSKAARTEN: 
– 10 trainingen/groepslessen voor € 50,00 (3 maanden geldig) 
– Losse training/groepsles: € 20,00 

ARCHERY4BEGINNERS 
Deze beginnerscursus is voor iedereen die kennis wil maken met de handboogsport. Voor 
onze sport geldt een minimumleeftijd van 8 jaar. Er is geen maximumleeftijd. Ook mensen 
met een beperking kunnen deelnemen. 
In 8 lessen van 75 minuten leer je zelfstandig schieten over een afstand van 18 meter.  
De lessen worden gegeven door een gediplomeerd trainer. 
Het materiaal wordt ter beschikking gesteld. 

Het cursusgeld bedraagt € 55,00 per persoon en wordt ook via ons online-inschrijfsysteem 
betaald. 

AUTOMATISCHE INCASSO/BETALINGEN 
Een abonnement is voor 1 jaar. Opzeggen kan in de maand December (vóór de 15e), je kunt 
wel altijd je abonnement wijzigen. Het abonnement loopt vanaf de 1e van de maand. 
Een abonnement loopt altijd via automatische incasso, na de eerste (via iDEAL) betaalde 
maand. Als je kiest voor een abonnement dan ga je hiermee akkoord. Wil je dit liever niet, 
kies dan voor een trainingskaart. 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN THE ARCHERY COMPANY 
 
PROEF TRAINING 
Als je geïnteresseerd bent in handboogschieten, kun je bij ons een proefles volgen. Hieraan 
zijn geen kosten verbonden. Geef wel van tevoren aan wanneer je komt en of je links- of 
rechtshandig bent. 
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TRAININGSKAART 
Een Trainingskaart is geldig voor 1 persoon en binnen een periode van 3 maanden. Er kan 
om een schietproef gevraagd worden! 
LOSSE TRAINING/GROEPSLES 
Een losse training/groepsles is geldig voor 1 persoon. Er kan om een schietproef gevraagd 
worden! 

BETALEN 
Betalingen lopen via PaynPlan, ons online-inschrijfsysteem. Abonnementen worden 
automatisch geïncasseerd na de eerste maand. 
Losse kaarten, de NHB-lidmaatschapscontributie (voor volwassenen is dat éénmalig €58,00 
per jaar), worden ook via PaynPlan afgerekend (iDEAL). 
Op aangekochte leskaarten & abonnementen vindt geen restitutie plaats. 
Met de prijzen is rekening gehouden dat er 46 weken per jaar les is 

TRAININGEN/GROEPSLESSEN INHALEN 
Je koopt een abonnement of trainingskaart met een bepaald aantal lessen per week. Mocht 
er onverhoopt van onze kant een training/groepsles uitvallen, kun je de training/groepsles 
op een ander tijdstip inhalen. Dit is niet van toepassing op feestdagen en vakanties. 

OVERIGE WIJZIGINGEN 
The Archery Company behoudt zich het recht voor om ten alle tijden een training/groepsles 
te wijzigen, annuleren of te vervangen mocht dit echt niet anders kunnen op dat moment. 
Ook in dit geval gelden de voorwaarden als genoemd onder “training/groepslessen inhalen”. 

EIGEN RISICO 
Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen bij The Archery Company alsmede 
deelname aan de training/groepslessen en/of workshops/cursussen geschiedt voor eigen 
risico. Iedereen dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of welke activiteit dan 
ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar verantwoord is. Wij 
kunnen van tevoren advies geven indien gewenst en onze training/groepslessen en 
workshops/cursussen zijn professioneel en zorgvuldig samengesteld. Desalniettemin ligt de 
eindverantwoordelijkheid bij de deelnemer zelf. 

Heb je nog vragen over je abonnement neem dan contact op via 
info@thearcherycompany.nl 


