Algemene Voorwaarden
Artikel 1: definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a) ‘Play Football.’: Voetbalschool, gevestigd te Hillegom
b) ‘Deelnemer’: de jongen/het meisje in de leeftijd van 7 tot en met 15 jaar, die
activiteiten volgt bij Play Football.
c) ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen speler en Play Football. waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Artikel 2: toepasselijkheid
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes
en aanbiedingen van Play Football. en op alle door Play Football. gesloten
overeenkomsten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
2. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, zullen Play Football. en Deelnemer overleggen teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te
komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 3: aanmelding en inschrijving
1. Aanmelding voor activiteiten bij Play Football. door de speler vindt plaats middels het
inschrijfformulier van Play Football. Dit inschrijfformulier dient volledig ingevuld te
worden verstuurd door de wettelijk vertegenwoordiger van speler.
2. De onder lid 1 van dit artikel bedoelde aanmeldingen worden geregistreerd op
volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Indien het maximale aantal
Deelnemers is bereikt, biedt Play Football. Deelnemers die zich hierna aanmelden de
mogelijkheid op een wachtlijst te worden geplaatst.
3. Deelnemers op een wachtlijst zullen in volgorde van binnenkomst van de inschrijving
benaderd worden.
4. Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus (zondagtraining) ontvangt de
Deelnemer informatie over dag en tijdstip van de trainingen.

Artikel 4: annulering door Deelnemer
1. Onderstaande bepalingen met het oog op annulering zijn enkel niet van toepassing
indien er wordt geannuleerd, en daarmee de Overeenkomst wordt ontbonden,
binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst.
2. Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van ontvangst van de
afmeldingsemail bij Play Football. als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid
4 van dit artikel.
3. Bij annulering op grond van aantoonbare ziekte, blessure of ernstige calamiteiten,
wordt er €12,50 administratie- en annuleringskosten ingehouden op het reeds
betaalde inschrijfgeld. Het restant van het inschrijfgeld wordt retour gestort op de
aangegeven bankrekening. In geval van ziekte of blessure dient een doktersverklaring
te worden overhandigd aan Play Football. per email.
4. Bij annulering van de Overeenkomst voor een Clinic op overige gronden dan
genoemd in lid 2 van dit artikel, wordt per deelnemer het volgende bedrag in
rekening gebracht:
- €12,50 administratie- en annuleringskosten, indien de annulering tot 6 weken voor
het evenement is ontvangen
- 25% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 6 - 2 weken voor het
evenement is ontvangen.
- 50% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 14 - 7 dagen voor het
evenement is ontvangen.
- 75% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 7 - 2 dag(en) voor het
evenement is ontvangen.
- 100% van het inschrijfgeld, indien de annulering op de dag voor het evenement of
op de dag van het evenement schriftelijk of telefonisch is ontvangen.
5. Bij annulering van de Overeenkomst voor een Cursus op overige gronden dan
genoemd in lid 2 van dit artikel, wordt per deelnemer het volgende bedrag in
rekening gebracht:
- De kosten voor de kleding zullen, indien de kleding al besteld is, worden
doorberekend.
- 50% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 14 - 7 dagen voor het
evenement is ontvangen
- 75% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 7 - 2 dag(en) voor het
evenement is ontvangen.
- 100% van het inschrijfgeld, indien de annulering op de dag voor de cursus of
tijdens de cursus schriftelijk of telefonisch is ontvangen.
6. Annulering vindt schriftelijk of per mail plaats en dient bevestigd te worden door Play
Football.
7. Indien de Deelnemer als gevolg van langdurige ziekte of langdurige blessure
verhinderd is deel te nemen aan de trainingen, dient hij dit schriftelijk of per mail
kenbaar te maken aan Play Football. Play Football. heeft dan de mogelijkheid een
deel van het lesgeld te restitueren.

Artikel 5: annulering door Play Football.
1. Play Football. behoudt zich het recht voor lessen uit te stellen of af te gelasten onder
andere in verband met een naar het uitsluitend oordeel van Play Football. te gering
aantal spelers of onbespeelbaar trainingsveld of andere (weers)invloeden die de
training onmogelijk maken.
2. Deelnemers zullen van de in lid 1 genoemde annulering zo spoedig mogelijk op de
hoogte worden gebracht.
3. Play Football. zal bij annulering als gevolg van te weinig deelname het door de speler
betaalde cursusgeld retourneren.
4. Bij te weinig deelname zal Play Football. zich er voor inspannen dat de reeds
ingeschreven Deelnemers ingedeeld kunnen worden bij de cursus van een andere
nog te starten groep. In dat geval vindt er geen retournering van het cursusgeld
plaats.
5. Indien sprake is van een onbespeelbaar trainingsveld of andere (weers)invloeden
waardoor de training niet door kan gaan, zal deze niet doorgegane training op een
later tijdstip alsnog worden ingehaald en vindt er geen restitutie van het lesgeld
plaats.
Artikel 6: betaling cursusgeld
1. Het cursusgeld dient uiterlijk één week voor aanvang van de trainingen te zijn
overgemaakt op het daarvoor bestemde rekeningnummer van Play Football.
2. Indien betaling niet binnen de in de vorige leden van dit artikel genoemde termijn
heeft plaatsgevonden, zal speler niet gerechtigd zijn deel te nemen aan de
trainingen.
Artikel 7: verplichtingen Deelnemer
1. De trainingen vinden plaats op sportpark De Zanderij in Hillegom. Deelnemer dient
zich correct te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van
deze gedragsregels kan de Deelnemer geschorst of verwijderd worden van de cursus.
In geval van schorsing of verwijdering vindt er geen restitutie plaats van het
cursusgeld.
2. Deelnemer dient de door Play Football. gebruikte materialen goed te verzorgen.
Daarnaast dient Deelnemer correct om te gaan met zijn medespelers en
tegenstanders.
Artikel 8: aansprakelijkheid
1. Deelname aan de activiteiten van Play Football. is geheel op eigen risico.
2. Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van
de Deelnemer. Play Football. aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt
door opzet of grove schuld van Play Football. – geen aansprakelijkheid voor schade
aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van
Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Play Football., als gevolg
van diefstal, verlies of beschadiging.

3. Play Football. aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor enige vorm van
ongemak, medische problemen of letsel die ontstaan als gevolg van aangeboden
drankjes. lunches of andere vormen van voedsel indien de Opdrachtgever noch de
deelnemer niet uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt enige vorm van
allergieën/intoleranties te hebben.
4. Play Football. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op
vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde
van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Play Football. bij de
uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
5. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere
aansprakelijkheid van Play Football. beperkt tot het bedrag waarop in het
desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en)
aanspraak bestaat.
Artikel 9: toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Play Football. is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft Play Football. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter dan nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 10: gemiste trainingen
1. Deze kunnen uitsluitend worden ingehaald, in overleg met de Hoofdtrainer van Play
Football. met een maximum van 2 trainingen.
Artikel 11: website en sociale media
1. Met deelname aan de activiteiten van Play Football. geeft u toestemming voor het
gebruik van foto’s, gemaakt tijdens onze activiteiten, t.b.v. website, sociale media en
andere promotiedoeleinden.
Artikel 12: Kleding
1. De Deelnemer is verplicht, wanneer dit is aangegeven, in het Play Football.-tenue te
trainen. Het tenue zal worden verstrekt door Play Football.

