
ALGEMENE VOORWAARDEN VOETJEBAL RIJNMOND 


Art. 1. Algemeen 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding 
voor en deelname aan door VOETJEBAL Rijnmond georganiseerde 
activiteiten. 


Art. 2 Definities 

-Met activiteit wordt bedoeld alle door VOETJEBAL Rijnmond 
georganiseerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld een serie trainingen, een 
clinic of een kamp.

-Onder cursusgeld wordt verstaan het bedrag dat is verschuldigd voor 
deelname aan de door de VOETJEBAL georganiseerde activiteit 
vermeerderd met het eventueel verschuldigde inschrijfgeld.

-Met VOETJEBAL wordt bedoeld de Voetbalschool VOETJEBAL Rijnmond.


Art. 3 Duur en indeling van de training

3.1 De trainingen duren 45 minuten en worden gegeven door een door 
VOETJEBAL opgeleide trainer.


3.2 Bij de indeling van de spelers wordt gekeken naar leeftijd en niveau.


Art. 4 Aanmelding en inschrijving 
4.1  De speler wordt aangemeld bij VOETJEBAL Nederland en bij de stad 
waar hij de trainingen wil volgen.


4.2 Aanmelding voor één van de activiteiten geschiedt door het invullen 
en verzenden van het inschrijfformulier op de website van 
www.voetjebal.nl


4.3 Een aanmelding voor een activiteit wordt alleen in behandeling 
genomen indien en zodra VOETJEBAL het volledig ingevulde 
inschrijfformulier heeft ontvangen. Na de inschrijving ontvangt u een 
email met ontvangstbevestiging.
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4.4 Aanmeldingen voor deelname worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst.


4.5 De speler ontvangt per email een bevestiging van de aanmelding. 

 
4.6 De speler wordt pas definitief geplaatst als aan de 
betalingsvoorwaarden is voldaan.  

4.7 Bij een naar het oordeel van VOETJEBAL te gering aantal 
inschrijvingen voor een activiteit, wordt deze geannuleerd. Van de 
annulering krijgt de speler uiterlijk één week voor aanvang van de 
activiteit een bevestiging.


Art. 5. Betaling 
5.1 De hoogte van het cursusgeld wordt per activiteit vermeld op de 
website van VOETJEBAL Rijnmond.


5.2 Indien de speler zich voor de eerste keer aanmeld bij VOETJEBAL is 
men 35 euro inschrijfgeld verschuldigd.


5.3 Het cursusgeld wordt via een factuur gefactureerd. U kunt zelf 
kiezen voor een jaarlijkse/half jaar/ maandelijkse factuur.


5.4 indien anders overeengekomen dient het cursusgeld een week voor 
aanvang van de activiteit in het bezit te zijn van VOETJEBAL. 


5.6 Mocht er niet aan de betalingsverplichtingen worden voldaan, dan zal 
er een 2e factuur worden verzonden voor het verschuldigde cursusgeld 
en 5 euro administratiekosten.

 
Art. 6. Verhindering, afgelasting en annulering 
6.1 Bij verhindering van de speler om een training bij te wonen, vindt er 
geen restitutie van het cursusgeld plaats.


6.2 VOETJEBAL behoudt zich het recht voor trainingen af te lasten. Bij 
afgelasting van een training wordt naar een inhaalmoment gezocht. 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6.3 Bij annulering door de speler worden er tot een maand voor aanvang 
van de activiteit geen kosten in rekening gebracht. Hierna wordt €35 
administratiekosten gerekend. 

Bij annulering door de speler binnen een week voor aanvang van de 
activiteit wordt 50% van het cursusgeld gerekend. Indien de annulering 
plaatsvindt na aanvang van de activiteit blijft het volledige cursusgeld 
verschuldigd. In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om 
tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit kosteloos te annuleren, er 
dient dan wel een doktersverklaring te worden overlegd.


6.4 Bij annulering gedurende het seizoen dient u schriftelijk op te 
zeggen. Dit kan via het daarvoor bestemden formulier wat u op de 
website vindt. Het opzegformulier levert u bij de des betreffende trainer 
in. Na ontvangst bevestiging, via de mail. Is er 1 maand opzegtermijn. Na 
die maand wordt het Voetjebalcontract verbroken. 

 
6.5 Bij annulering van de activiteit door VOETJEBAL krijgt de speler 
hiervan uiterlijk een week voor aanvang van de activiteit bericht. De 
speler wordt alsdan na overleg in een andere groep geplaatst. Slechts 
indien een speler redelijkerwijs niet in een andere groep kan worden 
geplaatst, wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.


Art. 7 kleding en bescherming

7.1 Bij de eerste aanmelding krijgt de speler een tenue van Voetjebal 
voorzien van het logo. Na betaling van het cursusgeld wordt het tenue 
eigendom van de speler.  

7.2 Het dragen van het tenue tijdens de activiteit is verplicht.


7.3 Het is niet toegestaan om met buitenschoenen in de zalen te sporten. 
Dit geld took voor de ouders.  


Art. 8 Aansprakelijkheid

8.1 Deelname aan door VOETJEBAL georganiseerde activiteiten geschiedt 
op eigen risico.


8.2 VOETJEBAL is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel 
indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verbandhoudend met deelname 
aan een door VOETJEBAL georganiseerde activiteit, het handelen of 
nalaten van haar werknemers en/of andere personen die door of 
ALGEMENE VOORWAARDEN VOETJEBAL RIJNMOND Pagina ���  van ���3 5



vanwege VOETJEBAL te werk zijn gesteld of van wier diensten door 
VOETJEBAL gebruik is gemaakt, tenzij aan VOETJEBAL opzet of grove 
schuld kan worden verweten.

 

8.3 VOETJEBAL maakt gebruik van de faciliteiten van verschillende 
verenigingen, gemeente en scholen. De speler dient zich correct te 
gedragen, zowel binnen de zaal als in de kleedkamer. Indien de speler 
zich niet correct gedraagt, kan de speler worden geschorst of worden 
verwijderd van VOETJEBAL. Bij schade aan materiaal of eigendommen 
van de club wordt deze verhaald op desbetreffende speler. 

8.4 VOETJEBAL is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in 
welke vorm dan ook. 

8.5 VOETJEBAL is niet aansprakelijk voor blessures van de speler 
opgelopen voor, tijdens of na de activiteit, noch voor andere al dan niet 
reeds aanwezige fysieke klachten.


Art. 9 Foto's

Alle audio- en/of visuele opnames door VOETJEBAL tijdens trainingen of 
andere door haar georganiseerde activiteiten gemaakt, zijn eigendom van 
VOETJEBAL. Door aanmelding geeft men VOETJEBAL het recht de 
opnames en beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele 
doeleinden. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande aan de 
activiteit schriftelijk kenbaar te maken aan VOETJEBAL


Art. 10 E-mail

VOETJEBAL houdt alle deelnemers aan de activiteiten via email en 
nieuwsbrieven op de hoogte van activiteiten en acties. 

Art.11   concurrentie

11.1 Het is de klant en deelnemer van VOETJEBAL verboden om 
lesstrcutuur, inhoud of ideen te delen met derden waardoor of waamee 
een concurrend programma op gezet kan worden  (binnen of buiten een 
voetbal-vereniging) met de kennis opgedaan bij de VOETJEBAL 
trainingen. 
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11.2 Het is de klant verboden zonder overleg met VOETJEBAL, voor 
VOETJEBAL werkzame trainers te werven voor eigen doeleinden die 
concuerend zijn voor VOETJEBAL (extra trainingen voor hockeyteam op 
of buiten de club , extra zaaltrainingen, hockeyfeestjes)


Art.12 Boetebeding

12.1 Indien klant strijd handelt met enige verplichting uit hoofde van 

artikel:  


Dan verbeurt klant ten behoeve van VOETJEBAL een direct opeisbare 

boete van €500,- per dag dat de nalatigheid voortduurt, 

onverminderd het recht van VOETJEBAL om schadevergoeding te 

vorderen.
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