
 
 
 
 

 

Informatie en algemene voorwaarden 
Volleybalbus 
 

Een superactiviteit voor op jullie evenement. Wel goed om de onderstaande informatie door 

te nemen die zowel praktisch als van financiële aard is, als ook de voorwaarden die gelden bij 

de inhuur van deze attractie.   

  

Levering, op- en afbouw   
Volleybaldirect.nl heeft de Volleybalbus in beheer, maakt de afspraken met jullie en verzorgt 

de op- en afbouw. Uiterlijk één week voor het evenement wordt er contact opgenomen met 

de aanvrager/contactpersoon om nadere afspraken te maken.   

  

Voorbereiding: voorzieningen en vrijwilligers   
• Met de bus komt één persoon mee die helpt met de opbouw van de onderdelen en de 

begeleiding van de vrijwilligers.   

• Door de aanvrager (vereniging, school, anders) wordt gezorgd voor minimaal drie 

vrijwilligers om te assisteren bij de op- en afbouw. Deze vrijwilligers moeten in staat zijn 

om enkele zware onderdelen te kunnen tillen. Zonder deze extra opbouwers kunnen 

onderdelen van de bus niet geplaatst worden.  

• Houd rekening met een op- en afbouwtijd van een uur.   

• Door de aanvrager (vereniging, school, anders) wordt gezorgd voor voldoende goede en 

verantwoordelijke vrijwilligers zodat elk onderdeel uit de bus zo optimaal mogelijk  

begeleid kan worden.  

• De gehele volleybalbus heeft een oppervlakte van circa 30 x 20 meter. Indien er niet 

voldoende ruimte is, kan in overleg bepaald worden welke onderdelen worden 

opgebouwd. Dit heeft verder geen invloed op de kosten.   

• In een indooraccommodatie wordt een vrije hoogte geadviseerd van minimaal 6 meter.   

• Voor het kunnen gebruiken van de gehele volleybalbus dienen vier vrije stroomgroepen 

aanwezig te zijn. Alle onderdelen zijn voorzien van 220V stekkers. Bij gebruik van een 

krachtstroombron is een verdeelpaddenstoel noodzakelijk.  

 

Financiën  
Door de subsidieregeling betaalt een volleybalvereniging slechts € 150,- per dagdeel (vier 
uur), inclusief BTW, voor de Volleybalbus. Per extra uur betaal je € 70,-, inclusief BTW, boven 
op de prijs voor een dagdeel. 
 
Voor overige organisaties en/of activiteiten zijn de kosten voor de bus € 500,- (exclusief BTW) 
per dagdeel, ieder uur extra kost € 100,- (exclusief BTW).  



 
 
 
 

 

Annulering   
Door omstandigheden kan het voorkomen dat de activiteit geen doorgang vindt. Bij 

annulering van de volleybalbus binnen één week voorafgaand aan de datum van het 

evenement/de activiteit, worden de volledige kosten, te weten € 400,- exclusief BTW, in 

rekening gebracht. Wanneer voor de genoemde periode wordt geannuleerd, worden geen 

kosten in rekening gebracht.  

 

Door onvoorziene omstandigheden (ziekte van de instructeur, pech aan de bus) kan het 

voorkomen dat de Volleybalbus niet ingezet kan worden door Volleybaldirect.nl en Nevobo. 

Dit is overmacht en zullen we dan zo snel als mogelijk communiceren met de 

aanvrager/contactpersoon. Als tegemoetkoming zal de aanvrager/contactpersoon het recht 

hebben op het eenmalig gratis inzetten van de Volleybalbus voor één dagdeel (4 uur). 

 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Dewy Saris van de Nevobo.   

mailto:dewy.saris@nevobo.nl

