ALGEMENE VOORWAARDEN VOETBALSCHOOL LELYSTAD
(ingangsdatum: 1 augustus 2019)



De overeenkomst tussen de Voetbalschool Lelystad en de deelnemer treedt in
werking als het aanmeldingsformulier op papier volledig ingevuld, ondertekend en
ingeleverd is.



De Voetbalschool Lelystad voetbalschooljaar loopt van het begin tot het einde van
het voetbalseizoen. Tussentijdse instroom is na overleg mogelijk. De hoogte van het
lesgeld wordt dan naar rato vastgesteld.



Tijdens de schoolvakanties zullen er geen reguliere trainingen zijn.



De betaling van de betreffende contributie( maand/jaar termijn) dient altijd vooraf
voldaan te zijn.



De Voetbalschool Lelystad is te gast bij voetbal vereniging SV Lelystad 67. Dit houdt
in dat de deelnemer zich correct dient te gedragen, zowel binnen als buiten het veld.
Bij het niet naleven van dit gedrag kan de deelnemer geschorst of verwijderd worden
van de Voetbalschool Lelystad.



Bij bepaalde situaties ( denk aan slechte weersomstandigheden) kan er naar een
andere locatie worden uitgeweken.



De Voetbalschool Lelystad stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële /
immateriële schade in welke vorm dan ook.



De Voetbalschool Lelystad stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de
deelnemer opgelopen bij de trainingen. De Voetbalschool Lelystad is ook niet
aansprakelijk voor een al bestaande blessure(s) en/of al aanwezige fysieke klachten
van de deelnemer.



Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.



Teruggave van een deel van het lesgeld is alleen mogelijk bij jaarbetalingen bij
langdurige afwezigheid door ziekte / blessures na inlevering van een
doktersverklaring.



De teruggave van het lesgeld is niet verplicht door Voetbalschool Lelystad.



De deelnemer wordt aangenomen op de Voetbalschool Lelystad doormiddel van het
inleveren van het volledig ingevulde en ondertekend inschrijfformulier van de
Voetbalschool Lelystad.



Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van de Voetbalschool
Lelystad verklaart de ouder(s)/ wettelijke verzorger(s) en deelnemer zich te
conformeren aan de Algemene Voorwaarden en de Privacy verklaring van de
Voetbalschool Lelystad.



Opzegging van het lidmaatschap dient te allen tijde schriftelijk te geschieden tegen
het einde van een kalendermaand. Tenzij anders is overeengekomen, geldt voor de
deelnemer 1 volledige maand gerekend vanaf de eerste dag van de eerste komende
maand na schriftelijke opzegging. Bij een jaarcontract kan het lidmaatschap één
maand voor het einde van het betreffende seizoen/ jaar opgezegd worden.



De Voetbalschool Lelystad richt zich op de persoonlijke voetbalontwikkeling van zijn
leden. De Voetbalschool biedt oefenstof aan die de deelnemer (afhankelijk van
niveau en leeftijd) helpt in zijn ontwikkeling naar een hoger niveau.



Bij ziekte of andere afwezigheid tijdig afmelden bij de betreffende trainer van de
Voetbalschool Lelystad.



Indien door de weersomstandigheden de training wordt afgelast, zal deze,, worden
ingehaald.



Het inschrijfgeld bedraagt voor de deelnemers éénmalig € 25, - Dit dient per bank
voldaan te zijn voor aanvang van de eerste training.



Elke deelnemer is verplicht om bij aanmelding bij de voetbalschool lelystad een
kledingpakket aan te schaffen, bestaande uit shirt, broekje en sokken.

