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Inleiding 
DSCR maakt gebruik van de inschrijfmodule 
van de app “Bridgeanalyzer”. De 
inschrijfmodule vraagt akkoord te gaan met 
de inschrijfvoorwaarden die hieronder zijn 
toegelicht.  
 
Waarom deze app? 
In deze app zijn de inschrijving en de betaling 
gekoppeld. Dit scheelt de organisatoren veel 
onnodig werk. Voor de gebruiker zijn er ook 
voordelen: Je kunt gemakkelijk je eigen 
inschrijving wijzigen en bij annulering krijg je 
automatisch je geld terug. Ook kun je in de 
app zien wie er nog meer meedoen met het 
evenement en dat vinden veel mensen leuk. 
  
Toelichting inschrijfvoorwaarden 

• De inschrijving is definitief als de betaling 
met succes is afgerond. Lukt de betaling 
niet, dan vervalt de inschrijving. De 
betaling kan uitsluitend plaatsvinden via  
het Ideal scherm van de app. Kom je niet 
eruit neem dan contact op met een van 
de organisatoren van het evenement. 

• Inschrijven met een alternatieve 
betalingsmethode kan uitsluitend via één 
van de organisatoren.  

• Je betaalt het totale bedrag van de 
inschrijving, dus ook voor je partner en/of 
teamgenoten. Je kunt dat zelf met hen 
verrekenen. 

• De namen van de ingeschreven personen 
worden in de app getoond en zijn 
daarmee ook voor anderen zichtbaar. Zelf 
kun je ook zien wie er nog meer meedoen 
aan het event. 

• Je kunt je de gegevens van je inschrijving 
op elk moment nog wijzigen of aanvullen. 
Bijvoorbeeld als je pas later weet met 
welke partner je speelt.  

• Je kunt je inschrijving kosteloos 
annuleren tot het moment dat de 
inschrijving sluit. 

• Bij annulering van de inschrijving worden 
de betaalde kosten binnen 2 uur 
overgemaakt naar hetzelfde 
rekeningnummer. 

• De gegevens van je inschrijving worden 
alleen door Denksportcentrum 
Rotterdam gebruikt en niet aan derden 
beschikbaar gesteld. 

 
Vragen en klachten 
Voor eventuele vragen of klachten kun je een 
mail sturen naar info@dscr.nl. 
  
 
 
 
 
 


