
 

 

Inschrijf- en betalingsvoorwaarden 
1. DEFINITIES: 

1.1. In deze Algemene voorwaarden, hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”,  
       wordt verstaan onder: 
1.2 “Deelnemer”  : de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst 
                                                 tussen en Opdrachtgever in de hoedanigheid van  
                                                 deelnemer gebruik maakt van de diensten van 
                                                 Voetbalscholing.com 
1.3 “Inschrijfformulier” : Formulier dat deel uitmaakt van de website. 
1.4 “Opdrachtgever”  : De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de 
                                                 Overeenkomst met Voetbalscholing.com aangaat. 
1.5 “Overeenkomst”  : Een overeenkomst tussen Voetbalscholing.com en 
                                                 Opdrachtgever ter zake van één of meer door 
                                                 Voetbalscholing.com t.b.v. Opdrachtgever en 
                                                 Deelnemer te verlenen diensten. 
1.6 “Deelnamekosten” : De totale som van de door Voetbalscholing.com – ter  
                                                 zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst –  
                                                 te verlenen diensten. 



 

2. TOEPASSING: 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door  
       Voetbalscholing.com gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit  
       voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere  
       overeenkomsten betreffende de activiteiten van Voetbalscholing.com 
2.2. De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen  
       van de Opdrachtgever wordt door Voetbalscholing.com uitdrukkelijk van de  
       hand gewezen. 
2.3. Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of 
       de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Voetbalscholing.com daar  
       schriftelijk mee heeft ingestemd. 
2.4. Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of  
       bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste. 
2.5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn  
       of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de 
       desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de  
       overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven 

 

3. OVEREENKOMST: 

3.1. Alle aanbiedingen van Voetbalscholing.com zijn vrijblijvend en onder het  
       voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders  
       overeengekomen. 
3.2. De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via 
       de website heeft ingevuld, de Algemene Voorwaarden heeft aangevinkt, het  
       inschrijfformulier heeft verstuurd en de betaling van het inschrijfgeld heeft 
       voldaan. 
3.3. Annulering kan door de Opdrachtgever alleen schriftelijk plaatsvinden en is zonder  
       kosten mogelijk tot 3 weken voorafgaand aan de start van de  
       opleiding/cursus/training/evenement. 
3.4. Bij annulering door de Opdrachtgever binnen de 3de en 1 week voorafgaand aan 
       de opleiding/cursus/training/evenement, is de Opdrachtgever 20% verschuldigd  
       van het cursusgeld. 
3.5. Bij annulering door de Opdrachtgever binnen 1 week voor het begin van de 
       opleiding/cursus/training/evenement is de Opdrachtgever het volledige 
       cursus/trainingsgeld verschuldigd.  
       Voor de Opdrachtgever is het mogelijk te zorgen voor vervanging door een andere 
       deelnemer aan dezelfde cursus/training. De oorspronkelijke Opdrachtgever is dan,  
       wegens administratiekosten een bedrag verschuldigd van € 10,00 

1. BETALING: 
 
4.1. IDEAL betaling: 
       Voetbalscholing.com biedt bij evenementen de mogelijkheid via IDEAL te  
       betalen. (alleen voor betalingen binnen Nederland). Bij deze betaalmethode kunt  
       u direct tijdens het aanmeldproces de betaling afhandelen met uw eigen bank.  
       U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke  



       beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct 
       gebruik maken van IDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. 
4.2. Factuur betaling: 
       Betaling van de factuur moet plaatsvinden binnen 10 dagen na dagtekening, doch 
       uiterlijk vóór aanvang van de opleiding/cursus/training/evenement, zonder enige  
       schuldvergelijking of enige korting. Wanneer de inschrijving plaats vindt nadat de 
       cursus/training voor langere termijn al is gestart geldt dat betaling van de factuur 
       binnen één week na dagtekening. 
4.3. Voetbalscholing.com behoudt zich het recht voor om te allen tijde onverwijlde 
       betaling te vorderen. 
4.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het 
       verschuldigde komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
4.5. Voetbalscholing.com behoudt zich het recht voor een deelnemer niet meer tot 
       een opleiding/cursus/training/evenement toe te laten, dan wel tussentijds van het  
       volgen van een cursus/training uit te sluiten tot de Opdrachtgever het volledige 
       cursus/trainingsgeld heeft voldaan of daarvoor ten genoegen van 
      Voetbalscholing.com zekerheid heeft gesteld. 
4.6. Bij voortijdige beëindiging van de opleiding/cursus/training blijft altijd, ook bij 
       termijn betaling, het volledige cursus/trainingsgeld verschuldigd. 
4.7. Betaling in termijnen: 
       Indien het cursusgeld meer bedraagt dan € 500,00 het cursusgeld in maximaal drie 
       termijnen te betalen. 
       De eerste termijn vervalt één maand voor het begin van de opleiding/cursus.  
       Tweede termijn vervalt in het midden van de opleiding/cursusperiode en de derde  
       termijn vervalt op de laatste dag van de cursusperiode.  
4.8. Voetbalscholing.nl behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen een 
       cursus/training te annuleren. De aanmelding wordt doorgeschoven naar de  
       eerstvolgende cursus van Voetbalscholing.com  
4.9  Alle betalingen moeten plaatsvinden op rekeningnummer:  
       NL41 ABNA 0580 5970 08 ten name van Voetbalscholing  

 
 

4. ALGEMEEN: 
5.1. Voetbalscholing.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als 
       gevolg van het gebruik van het door Voetbalscholing.com samengestelde les-  
       en/of instructiemateriaal en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de  
       lessen cq trainingen. De Opdrachtgever vrijwaart Voetbalscholing.com voor alle  
       aanspraken uit dien hoofde. 
5.2. Alle persoonlijke eigendommen die aanwezig zijn tijdens de evenementen van 
       Voetbalscholing.com blijven te allen tijde voor risico van de Deelnemer. 
5.3  Voetbalscholing.com aanvaardt – behoudens in geval van schade veroorzaakt 
       door opzet en schuld van Voetbalscholing.com – geen aansprakelijkheid voor  
       schade aan persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring  
       gegeven aan de organisatie van Voetbalscholing.com, als gevolg van diefstal, 
       verlies of beschadiging. 
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