
 

 

Sensitivity: Internal 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

VOETBALSCHOOL S.V. SLIKKERVEER 
 

Artikel 1: Deelnemer is bekend met het feit dat hij of zij het 

lidmaatschap aangaat voor een afgesproken periode. 

 

Artikel 2: Deelnemer weet dat hij of zij in geen geval aanspraak 

kan maken op restitutie van lidmaatschapsgeld. In geen geval 

kunnen de trainingen tijdelijk worden stopgezet anders dan 

uitdrukkelijk door partijen overeengekomen. 

 

Artikel 3: Rechten voortvloeiende uit het lidmaatschapsrecht 

zijn niet overdraagbaar. De overeengekomen trainingen zijn 

persoonlijk en mogen niet door andere worden gebruikt. Het 

lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

 

Artikel 4: De S.V. Slikkerveer voetbalschool is bevoegd om de 

trainingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen. De wijzigingen 

worden voortijdig kenbaar gemaakt maar niet later dan 24 uur 

voor aanvang trainingen. 

 

Artikel 5: De S.V. Slikkerveer voetbalschool is bevoegd om de 

trainingen te verplaatsen tijdens algemeen erkende feestdagen 

en eventuele daarop aansluitende dagen. 

 

Artikel 6: Deelname aan de trainingen en activiteiten met of 

zonder apparatuur geschiedt geheel voor eigen risico van de 

deelnemer. S.V. Slikkerveer of de voetbalschool is niet 

aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen e.d. en 

kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld 

worden voor schade voortvloeiende uit een ongeval, letsel of 

anderszins, van welke aard dan ook. Noch kan dit leiden tot een 

(gedeeltelijk) teruggave van de betaalde gelden. 
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Artikel 7: De voetbalschool is niet aansprakelijk voor vermissing, 

verduistering, diefstal, schade zowel direct of indirect van 

respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden 

in en rondom de trainingslocaties.  

 

Artikel 8: Deelnemer is verplicht om gepaste kleding en 

bescherming te dragen tijdens de trainingen tenzij vooraf 

anders aangegeven. Onder gepaste kleding wordt verstaan het 

tenue van de voetbalschool van S.V. Slikkerveer. Deze dient bij 

inschrijving tegen betaling worden besteld. 

 

Artikel 9: Deelnemer is aansprakelijk voor schade die hij door 

schuld of opzet of nalatigheid toebrengt aan apparatuur of 

andere eigendommen van de S.V. Slikkerveer voetbalschool of 

aan derden. Schade zal worden verhaald op de deelnemer, 

daarom wordt een aansprakelijkheidsverzekering aangeraden. 

 

Artikel 10: S.V. Slikkerveer en de voetbalschool van S.V. 

Slikkerveer behoudt zich het recht voor om deelnemers die 

storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens 

de trainingen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan 

tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het 

lidmaatschap door de S.V. Slikkerveer voetbalschool. 

Deelnemer is bekend met het feit dat er geen restitutie van 

betaalde gelden plaatsvindt in dit geval. 

 

Artikel 11: Deelnemer verklaart bij het ondertekenen volledig 

gezond te zijn om gebruik te maken van de trainingen. Tenzij 

schriftelijk overeengekomen wordt de S.V. Slikkerveer 

voetbalschool geacht niet bekend te zijn met lichamelijke 

afwijkingen. 

 

SV Slikkerveer 

Kastanjelaan 28 

2982 CM Ridderkerk 

 

KNVB relatienummer: BBDZ61W 

IBAN: NL 40 RABO 0355 4782 42 

 

 jeugdzaken@svslikkerveer.nl 

 06 29 26 05 33 

 www.svslikkerveer.nl 



 

 

Sensitivity: Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 12: Deelnemer en/of de ouders/verzorgers van de 

deelnemer geven S.V. Slikkerveer toestemming om het 

beeldmateriaal van de trainingen te gebruiken. Het 

beeldmateriaal wordt alleen door de vereniging S.V. Slikkerveer 

gebruikt ten behoeve van promotie. Het beeldmateriaal blijft te 

allen tijde eigendom van S.V. Slikkerveer. 

 

Artikel 13: De trainingen kunnen afhankelijk van de 

weersomstandigheden ook plaatsvinden in de zaal of op andere 

ondergronden (kunstgras, natuurgras, steen, etc). 

 

Artikel 14:  De S.V. Slikkerveer voetbalschool werkt met cycli van 

11 weken waarbij er reeds voor iedere deelnemer een extra 

training is ingecalculeerd zodat er kosteloos één training per 

cyclus kan worden gemist. Voor deelname aan een cyclus wordt 

verder altijd het volledige bedrag in rekening gebracht en zal er 

geen restitutie van betaalde gelden plaatsvinden. 

 

Artikel 15: In geval van langdurige ziekte, blessure (langer dan 5 

hele weken) of verblijf in het buitenland (anders dan vakantie) 

is het mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk op te schorten 

(maximaal 3 maanden). Het contract zal aan het einde van de 

tijdelijke opschorting evenredig worden verlengd met de 

periode van de tijdelijke opschorting. 

 

Artikel 16: Van de deelnemers wordt verwacht dat zij serieus 

zijn over hun deelname aan de voetbalschool. Dat wil zeggen zij 

zijn zo veel als mogelijk op tijd aanwezig bij trainingen, doen 

tijdens trainingen goed en geconcentreerd mee en laten ook 

anderen de ruimte om hetzelfde te doen.  

 

Artikel 17: Deelnemers die onverhoopt niet aanwezig kunnen 

zijn dienen zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij de 

trainer van de voetbalschool om deze de gelegenheid te geven 

oefenstof tijdig aan te passen indien nodig. 

 

 

SV Slikkerveer 

Kastanjelaan 28 

2982 CM Ridderkerk 

 

KNVB relatienummer: BBDZ61W 

IBAN: NL 40 RABO 0355 4782 42 

 

 jeugdzaken@svslikkerveer.nl 

 06 29 26 05 33 

 www.svslikkerveer.nl 



 

 

Sensitivity: Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 18: Deelnemers die consequent niet aanwezig zijn en/of 

zich niet (tijdig) afmelden kunnen hun plek in de voetbalschool 

kwijt raken aan een speler of speelster op de wachtlijst. Hierbij 

zal er geen restitutie van betaalde gelden plaatsvinden. 

 

Artikel 19: Het opzeggen van het abonnement dient schriftelijk 

te geschieden middels het daarvoor te hanteren opzegformulier 

welke opgevraagd kan worden bij de S.V. Slikkerveer 

Voetbalschool. Andere wijzen van opzegging worden niet 

geaccepteerd. Opzeggen van het abonnement dient minimaal 

één maand ofwel vier weken voor afloop van de lopende 

contractperiode (cyclus) te geschieden. Hierna zal het 

lidmaatschap met een periode van een volledige cyclus (11 

weken) automatisch worden verlengd. 

 

Artikel 20: Betaling van het abonnementsgeld geschiedt per 

automatische incasso of bankbetaling en moet uiterlijk één 

week voor aanvang van de start van de trainingen en/of de 

nieuwe cyclus zijn bijgeschreven.  

 

Er worden in totaal twee herinneringsnota`s verzonden en 

indien reactie uitblijft, zal S.V. Slikkerveer de verdere vordering 

uit handen geven aan een incasso bureau. Ook kan S.V. 

Slikkerveer de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op 

dat moment is de deelnemer alle lidmaatschapsgelden 

verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de 

looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in 

rekening worden gebracht. Alle gerechtelijke en 

buitengerechtelijke incassokosten komen dan voor rekening 

van de debiteur van S.V. Slikkerveer. 
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