
Gebruikers voorwaarden  

Argon Smartgoals 

 
De smartgoals vertegenwoordigen een aanzienlijke aanschafwaarde, de duurzaamheid zal afhangen van de 

discipline/verantwoordelijkheid van de SV Argon Smartgoal trainer(s).    

1. Trainers kunnen uitsluitend de Smartgoals reserveren (via smartgoals@svargon.nl) zodra er een demo-

training is bijgewoond. 

2. Na de demo-training en inschrijving ontvangt de geregistreerd Smartgoal-trainer via de mail een 

kalender waarop de gegevens van de trainer en het team door de trainer zelf ingevuld dient te 

worden. 

3. Uitsluitend geregistreerde Smartgoal-trainers mogen de Smartgoal onderdelen  monteren, 

demonteren en bedienen.    

4. Overdragen van bedienings-verantwoordelijkheid naar een (nog) niet Smartgoal getrainde trainer of 

ander persoon is niet toegestaan. 

5. Nieuwe Smartgoal demo-trainingen worden periodiek verzorgd door de Smartgoals coördinator en 

deze datums zullen op de SV Argon website kenbaar worden gemaakt. 

6. In overleg (zie onderstaand tel.nr) voorafgaande de gereserveerde trainingsweek kunnen de 

Smartgoal-sleutels worden opgehaald op het volgende adres: Toermalijn 26 Mijdrecht  

7. Bij het afhalen van de sleutels ontvangt de trainer een korte uitleg.   

8. De batterij/accu-duur  van de lampen en afstandsbediening is ruim voldoende voor 3 trainingen.   

9. De lampen en afstandsbediening dienen elke dag te worden opgeladen. Afstandsbediening en oplaad-

charger aansluiten aan het netsnoer. De stroom-tijdschakelaar zal ’s nachts geactiveerd worden 

waarna de materialen worden opgeladen. 

10. Uiterlijk vrijdagavond deponeert de trainer de sleutels in de brievenbus te Toermalijn 26 Mijdrecht. 

11. De trainer (en dus niet de spelers) is degene die de smartgoals-kast na gebruik geordend, schoon en 

afgesloten achter laat. De smartgoal-trainer is altijd hoofdelijk verantwoordelijk voor de smartgoals 

tot het moment van inleveren sleutels bij de coördinator. Elke zaterdag wordt de staat van de 

materialen gecheckt door de coördinator .Niet gemelde opzettelijke/nalatige, gebreken of 

vermissingen van of aan het materiaal kan financieel worden verhaald bij de Smartgoal-trainer(s) 

van die betreffende week.   

12. Smartgoal-trainers welke bovenstaande niet of onvoldoende in acht nemen worden uitgezonderd 

van een vervolg uitleen. 

De smartgoal-trainer verklaard via inschrijving/reservering  akkoord te zijn met de voorwaarden zoals 

hierboven beschreven. 

Veel gebruik plezier met deze uniek trainingsmaterialen van SV Argon. 
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