Algemene voorwaarden en Privacy wet
1. Aanmelding
• Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd.
• Als het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt is plaatsing op een wachtlijst
mogelijk.
2. Betaling
• De aanmelding en deelname aan de training is definitief wanneer de volledige
inschrijfkosten zijn voldaan.
• De betaling dient altijd voorafgaand van de start van de eerste training te zijn voldaan.
• Is de betaling niet binnen 10 werkdagen vooraf de start van de eerste training voldaan?
Dan vervalt de inschrijving.
3. Spelregels TIC
• Voetbalschool TIC maakt gebruik van de velden van verschillende verenigingen in
Roosendaal en omgeving, er dient daar aan de huisregels te worden voldaan.
• Voetballers dienen zorgvuldig om te gaan met de trainingsmaterialen. Indien er sprake is
van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een voetballer zullen de eventuele
kosten in rekening worden gebracht.
• Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden bij info@voetbalschooltic.nl of
telefonisch via +316 263 563 42.
• Mocht er een training door weersomstandigheden of andere omstandigheden geen
doorgang kunnen vinden word dit op tijd gecommuniceerd. Er word dan aan het einde
van de trainingscursus een nieuwe training ingepland.
• Spelers zijn verplicht tot dragen van kunstgrasschoenen of veldvoetbalschoenen,
scheenbeschermers. Kleding mag na eigen wijze bepaald worden. (advies: korte broek en
shirt met lange sokken).
4. Aansprakelijkheid
• Voetbalschool TIC stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade.
• Voetbalschool TIC stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van voetballers opgelopen
bij trainingen. Een reeds ontstaande blessure of fysieke klachten zijn ook niet
aansprakelijk. Wel helpen we mee te zoeken naar de juiste oplossing en geven we het
goede advies.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation
(GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren
en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook
impact op Voetbalschool TIC.

