Algemene Voorwaarden 2017 – 2018
1. Aanmelding en inschrijving
1.1 Aanmelding voor deelname aan een cursus/ activiteit van de Impact4Soccer Academy
(I4SA) kan geschieden door het invullen van het inschrijfformulier met de vermelding voor de
betreffende activiteit. Door middel van het invullen van het inschrijfformulier geeft de deelnemer
zich definitief op voor deelname aan de activiteit(en) waarvoor wordt ingeschreven.
1.2 De deelnemer ontvangt vervolgens; specifieke informatie, het eventuele
trainingsprogramma, de trainingslocatie met routebeschrijving en een factuur. Dit afhankelijk
van het soort activiteit waarvoor is ingeschreven.
1.3 Registratie van aanmeldingen voor inschrijving wordt uitgevoerd op basis van volgorde van
ontvangst van de aanmeldingen. Bij een teveel aan inschrijvingen worden deelnemers op een
wachtlijst geplaatst.
2. Prijzen
2.1 De prijzen gelden zoals vermeldt in de meest recente brochure, flyers of vermelding op de
website, tenzij er sprake is van een speciale overeenkomst tussen I4SA en de aanvrager.
3. Betalingsvoorwaarden
3.1 Betaling van de verschuldigde bedragen dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te
geschieden. Indien de betaling niet op tijd is voldaan ontvangt u een herinnering met een
betalingstermijn van uiterlijk vijf dagen.
3.2 Indien geen gehoor wordt gegeven aan de betalingsherinnering ontvangt u een eerste
aanmaning verhoogd met €4,95 administratiekosten. U dient de eerste aanmaning uiterlijk
binnen vijf werkdagen te betalen.
3.3 Indien geen gehoor wordt gegeven aan de betalingsherinnering zijn wij genoodzaakt om
onze gerechtsdeurwaarder in te schakelen.
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4. Verzuim/ annulering
4.1 Bij verzuim/ annulering van een activiteit/ cursus vindt er geen restitutie plaats. De
verzuimde activiteit/ cursus kan worden ingehaald. I4SA zal hiervoor tijdig een andere datum
kenbaar maken.
4.2 Een activiteit kan worden geannuleerd bij een te gering aantal inschrijvingen. Deelnemers
die zich hebben ingeschreven voor de betreffende activiteit krijgen hierover zo snel mogelijk
bericht. Dit tot uiterlijk twee dagen vooraf aan de geplande activiteit. Het betaalde inschrijfgeld
zal worden geretourneerd.
4.3 Indien mogelijk wordt, in overleg met de reeds ingeschreven spelers, bekeken of zij kunnen
deelnemen aan een cursus op een andere datum en/of andere locatie.
4.4 Indien een training uitvalt door onverwachte omstandigheden (ziekte, weer, etc.) zal de
I4SA haar uiterste best doen om een geschikt inhaalmoment in te plannen. Er vind geen
restitutie plaats.
5. Vervanging trainers
5.1 I4SA behoudt te allen tijde het recht om trainers te vervangen binnen een lopende activiteit.
6. Foto en videomateriaal
6.1 I4SA behoudt het recht om al het gemaakte foto – en videomateriaal te gebruiken voor
zakelijke doeleinden. Dit voor onder andere; website, verkoop en promotiemateriaal.
7. Kleding
7.1 Spelers van de Impact4Soccer Academy zijn niet verplicht om te trainen in de officiële
kleding van onze voetbalschool. Eventuele kleding die niet meer past kan via de webshop of
via email worden bijbesteld.
7.2 Het bedrukken van de achternaam van de speler en/of een rugnummer behoort helaas niet
tot de mogelijkheden.
8. Aansprakelijkheid
8.1 I4SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal, materiële schade of
blessures niet zijnde veroorzaakt door nalatigheid.
8.2 I4SA is te gast bij verschillende voetbalverenigingen en evenementen, zowel nationaal als
internationaal. Spelers dienen zich dan ook correct te gedragen.
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8.3 Deelname aan I4SA georganiseerde activiteiten is geheel vrijblijvend en voor eigen risico.
9. Algemene gedragsregels
9.1 Respect voor anderen: discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren, treiteren en
kwetsen wordt niet geaccepteerd.
9.2 Fysiek geweld is uit den boze: mishandelingen en grove overtredingen worden niet
geaccepteerd.
9.3 Respect voor andermans eigendommen: Vernielingen en/of diefstal zijn uit den boze.
9.4 Aanspreken op elkaars gedrag: Indien iemand zich niet gedraagt, wordt hij/zij daarop
aangesproken.
9.5 Alcohol en tabak zijn verboden; gezondheid staat bij ons hoog in het vaandel. Deze
producten worden tijdens de trainingen niet toegestaan.
9.6 Sportiviteit; de ontwikkeling van het individu heeft prioriteit boven de uitslag van een
partijvorm.
9.7 Veiligheid van het veld; iedereen is medeverantwoordelijk om de veiligheid van een
trainingsveld te respecteren. Gevaarlijke voorwerpen en situaties worden direct gemeld dan
wel verwijderd. Het is verboden om glaswerk mee naar het trainingsveld te nemen.
10. Klachten
10.1 Eventuele klachten over de uitvoering van onze activiteiten dan wel hiermee
samenhangende administratieve procedures en materialen, dienen binnen een week na
constatering te worden gericht aan info@betervoetballen.nl
10.2 Eventuele rechten voortvloeiende uit klachten die later worden ingediend dan de
hierboven beschreven reactietijd, komen te vervallen en worden niet in behandeling genomen.
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