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Actievoorwaarden  

IJSTIJD! Schoolschaatsbus, schaatsplezier met Reggeborgh! 

De IJSTIJD! Schoolschaatsbus is een initiatief van KNSB, mogelijk gemaakt door de Reggeborgh Groep. 
 
1. Bedoeld voor alle basisscholen uit de provincie Overijssel, die minimaal 10 kilometer afgelegen 

zijn van de ijsbanen in Deventer (De Scheg) en Enschede (IJsbaan Twente). 
2. Aanmelding geeft geen garantie op inzet van de schoolschaatsbus.  
3. De entreekosten van de ijsbaan inclusief schaatshuur en optioneel een schaatsinstructeur zijn 

voor rekening van de basisschool*.  
4. De bus is gratis mits er twee shifts van één school op één doordeweekse schooldag te realiseren 

zijn. Tijden in overleg. 
5. Annulering of wijziging dag/tijden is tot 5 schooldagen voor geplande datum niet meer mogelijk. 

Indien dit binnen deze termijn gebeurt, wordt € 250 onkosten in rekening gebracht. 
6. De school regelt een veilige ophaal- en terugbrenglocatie nabij school. 
7. De bus heeft plaats voor 50 personen. De school garandeert tenminste 42 kinderen die gaan 

schoolschaatsen en zorgt dat er minimaal 2 begeleiders meerijden.  
8. De bus rijdt naar de dichtstbijzijnde schaatsbaan: Deventer of Enschede.  
9. KNSB is verantwoordelijk voor de planning met de busmaatschappij, de school is 

verantwoordelijk voor afstemming met en betaling aan betreffende ijsbaan. Voor afstemming 

van het schoolschaatsen in Deventer dient contact te worden opgenomen met: 

sales@sportbedrijfdeventer.nl. Voor afstemming van schoolschaatsen in Enschede is dat via 

info@ijsbaan-twente.nl. 

10. De school is zelf verantwoordelijk voor (het gedrag van) de kinderen tijdens de reis. 

11. Er is een toilet aanwezig in de bus.  

12. De KNSB is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke soort dan ook, die de deelnemer 

mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij er aan de kant van de KNSB sprake is van aan de 

KNSB toe te rekenen opzet of grove schuld. Tevens is de KNSB niet aansprakelijk voor verlies, 

diefstal of schade van eigendommen. 
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