
Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden  ”Baltechniek voetbaltraining” 

1. Algemeen 

1.1 Baltechniek voetbaltraining (hierna verder te noemen: Baltechniek) verzorgt cursussen 
bestaande uit individueel en groepsgerichte trainingen voor jeugdspelers en -keepers, 
jongens en meisjes (hierna verder te noemen: de jeugdspeler) in de leeftijdscategorie van 
zes tot en met achttien jaar van alle niveaus. 
 
1.2 Een cursus bestaat uit tien trainingen van een uur onder leiding van gediplomeerde 
trainers en/ of trainers in opleiding. 
 
1.3 Uitgangspunt bij de samenstelling van de trainingsgroepen is het niveau van de 
jeugdspeler en niet de leeftijd. 

2. Aanmelding en inschrijving 

2.1 Aanmelding voor deelname aan de cursus geschiedt door middel van het invullen en 
mailen van het daartoe bestemde digitale inschrijfformulier op www.baltechniek.nl. 
 
2.2 Een aanmelding voor de cursus wordt alleen in behandeling genomen indien en zodra 
Baltechniek het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier heeft ontvangen. Van de 
aanmelding ontvangt de betreffende jeugdspeler een digitale ontvangstbevestiging, met 
daarin de betalingsvoorwaarden. 
 
2.3 Aanmeldingen voor deelname worden geregistreerd op volgorde van ontvangst. 
 
2.4 De jeugdspeler wordt pas definitief geplaatst als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan 
(zie artikel 3). 
 
2.5 Aanmelden en inschrijven tijdens de cursus is mogelijk mits er voldoende plaatsen 
beschikbaar zijn, anders wordt de jeugdspeler op de wachtlijst geplaatst. 
 
2.6 Bij een naar het oordeel van Baltechniek te gering aantal inschrijvingen voor de cursus, 
wordt de cursus geannuleerd. Van de annulering krijgt de jeugdspeler vóór aanvang van de 
cursus een bevestiging via e-mail. 

2.7 Minimaal twee weken voor de start van de cursus ontvangt iedere jeugdspeler algemene 
informatie en het trainingsrooster. 

 

 



3. Betaling 

3.1 Na de inschrijving volgt er een digitale ontvangstbevestiging  waarop het verschuldigde 
bedrag voor deelname aan de cursus staat vermeld. Na ontvangst van de betaling ontvangt 
de jeugdspeler een digitale deelnamebevestiging. 

3.2 Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de digitale 
ontvangstbevestiging gestelde termijn. 

3.3. Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt automatisch de inschrijving. 

4. Annulering, verhindering en afgelasting 

4.1 Annulering door de jeugdspeler, na inschrijving en betaling, is mogelijk tot twee weken 
vóór aanvang van de cursus. Bij annulering wordt € 25,- aan administratiekosten in rekening 
gebracht en verrekend met het betaalde cursusgeld.  
 
4.2 Bij annulering tijdens de duur van de cursus blijft het volledige cursusgeld verschuldigd, 
restitutie van reeds betaald cursusgeld is niet mogelijk. 
 
4.3 Bij annulering van de cursus door Baltechniek geldt het navolgende: 
- Van de annulering krijgt de jeugdspeler vóór aanvang van de cursus een bevestiging. 
Eventueel reeds door de jeugdspeler betaald cursusgeld wordt door Baltechniek 
gerestitueerd; 
- Indien mogelijk worden de jeugdspelers die ingeschreven stonden voor de geannuleerde 
cursus in overleg in een andere cursusgroep geplaatst. Bij plaatsing , met goedvinden van 
beide partijen, in een andere cursusgroep vindt geen restitutie van het eventueel reeds 
betaalde cursusgeld plaats. 

4.4 Bij verhindering van de jeugdspeler om een training bij te wonen, vindt er geen restitutie 
van het cursusgeld plaats. 

4.5 Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme 
weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. 
Communicatie hierover verloopt via de website van Baltechniek. 

4.6 Eventueel afgelaste trainingen worden aan het eind van de cursus ingehaald. 

4.7 Bij schorsing of verwijdering als gevolg van punt 6.3 vindt er geen restitutie van 
cursusgeld plaats.  
 

 

 



5. Lesmateriaal 

5.1 Vóór aanvang van de beginnerscursus ontvangt de jeugdspeler een voetbalshirt met 
daarop vermeld het logo van Baltechniek. De jeugdspeler dient zelf te zorgen voor een wit of 
zwart short, witte kousen en voetbalschoenen, dit in overleg met de trainer van Baltechniek. 

5.2 De jeugdspeler verplicht zich tot het dragen van het voetbalshirt tijdens de trainingen. 

5.3 Na betaling van het volledige cursusgeld wordt het voetbalshirt eigendom van de 
jeugdspeler. 

5.4 Het dragen van scheenbeschermers is eveneens verplicht. 

6. Aansprakelijkheid 

6.1  Baltechniek sluit voor de jeugdspelers een collectieve ongevallenverzekering en 
aansprakelijkheidsverzekering af.  

6.2 Baltechniek is niet aansprakelijk voor schade (direct, dan wel indirect) veroorzaakt door 
en/of verbandhoudend met deelname aan de cursus, het handelen of nalaten van haar 
werknemers en/of door andere personen die door of vanwege Baltechniek te werk zijn 
gesteld of van wiens diensten door Baltechniek gebruik is gemaakt, tenzij aan Baltechniek 
opzet of grove schuld kan worden verweten. 
 
6.3 Baltechniek maakt gebruik van de faciliteiten van diverse voetbalverenigingen. 
- De jeugdspeler dient zich correct te gedragen, zowel binnen het veld, buiten het veld, als in 
de kleedkamer; indien de jeugdspeler zich niet correct gedraagt, kan de jeugdspeler worden 
geschorst of worden verwijderd van verdere deelname aan de cursus. 
- Bij schade aan materiaal of eigendommen van de voetbalvereniging wordt deze verhaald 
op de betreffende jeugdspeler. 
 
6.4 Baltechniek is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan 
ook. 
 
6.5 Baltechniek is niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij de 
trainingen of extra activiteiten en eveneens is Baltechniek niet aansprakelijk voor reeds 
aanwezige blessures en/of reeds aanwezige fysieke klachten van een jeugdspeler. 

6.6 Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid. 

 

 

 



DISCLAMER 

De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. 

Baltechniek voetbaltraining en haar medewerkers zijn echter niet aansprakelijk voor 
eventuele schade die ontstaat door het volgen van de trainingen van Baltechniek 
voetbaltraining of door toepassing van de behandelde oefenstof.  

Deelname is op eigen verantwoording. Verlies van (persoonlijke) zaken kan niet op 
Baltechniek voetbaltraining verhaald worden. [denk aan diefstal uit kleedkamers e.d.] 

Tevens bepaalt Baltechniek voetbaltraining welke aanmeldingen ze wel en niet accepteerd, 
zonder verdere opgaaf van reden. 

Baltechniek voetbaltraining behoudt het recht, om alle gemaakte foto's en video's te 
gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor de website, flyers, posters, dvd, 
promotie en reclame doeleinden in de ruimste zin van het woord. Indien u niet toestaat dat 
wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen. 


