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1. Toepasselijkheid: 
 

A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd 
door JBa Soccer Academy en op alle door ons aangegane schriftelijke 
overeenkomsten en via digitale aanmeldingsformulieren. 

B. Wanneer er in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer(s)” 
moet worden verstaan elk deelnemend kind. Onder “deelnemer(s)” wordt met name 
verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon (ouder/verzorger) die, tot ons in een 
contractuele situatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of 
een andersoortig overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor 
wiens rekening zaken worden geleverd. 

 
2. Aanmelding en inschrijving: 
 

A. Deelnemen aan activiteiten van JBa Soccer Academy kan alleen geschieden door 
inzending van het inschrijfformulier op de website. 

B. Door het inzenden van het inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor 
een activiteit van JBa Soccer Academy. 

C. De aanmeldingen worden door JBa Soccer Academy op volgorde van ontvangst 
geregistreerd totdat het maximum aantal deelnemers is bereikt. 

D. Als de aanmelding bij ons is binnengekomen ontvangt de deelnemer een digitale 
bevestiging met daarin de betalingsvoorwaarden. 

E. Aanmeldingen voor deelname aan activiteiten van JBa Soccer Academy die binnen 
zijn gekomen na het verstrijken van het maximum aantal deelnemers zijn niet 
rechtsgeldig,  

F. JBa Soccer Academy behoudt het recht om activiteiten te annuleren als er een te 
gering aantal aanmeldingen zijn, het reeds betaalde deelnamegeld zal worden 
terugbetaald. 

G. JBa Soccer Academy behoudt het recht om bij meerdere deelnemers 
keuze/selectiebeleid toe te passen uit de spelers die kunnen deelnemen. 

H. Geannuleerde of afgekeurde trainingen die komen te vervallen door niet voorziene 
of extreme gevallen die niet kunnen worden ingehaald komen te vervallen zonder 
restitutie van het aanmeld-, inschrijfgeld.  

 
3. Betalingsvoorwaarden en procedure: 
 

A. Als de aanmelding bij ons binnen is gekomen volgt er een digitale 
betalingsvoorwaarden per email waarop het verschuldigde bedrag staat vermeld. 

B. Het verschuldigde bedrag op de factuur dient binnen de gestelde termijn te zijn 
voldaan. 

C. Bij overschrijding van de gestelde termijn vervalt automatisch de inschrijving en dus 
deelname aan activiteiten van JBa Soccer Academy.  

D. Als de deelnemer tussentijds stopt met een activiteit of training blijft de deelnemer 
verplicht het volledige bedrag te betalen. 
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4. Afmelding en Administratiekosten: 
 

A. Met het inzenden van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief 
ingeschreven voor een activiteit van JBa Soccer Academy. Als de deelnemer zijn 
deelname toch wilt annuleren is de deelnemer een derde van het deelnamegeld 
verschuldigd, het restant zal worden teruggestort. 

B. In geval van ziekte, blessure of een andere reden dient de ouder / verzorger zich af te 
melden bij JBa Soccer Academy.  

C. De activiteiten gaan in principe altijd door, JBa Soccer Academy behoudt het recht 
om activiteiten af te gelasten. De deelnemer(s) worden hier digitaal van op de hoogte 
gesteld. 

 
5. Aansprakelijkheid en gedrag: 

 
A. JBa Soccer Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor: blessures, verlies / 

diefstal of materiële schade.  
B. Deelname aan  activiteiten of trainingen is vrijblijvend en geheel op eigen risico. 
C. JBa Soccer Academy is te gast bij een aantal voetbalverenigingen. De deelnemers 

dienen zich correct te gedragen binnen en buiten het veld. 
D. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Als de deelnemer te laat op de training 

verschijnt kan de deelnemer geweigerd worden. 
E. Van de deelnemers wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de 

andere deelnemers en trainers. 
F. JBa Soccer Academy behoudt het recht om een deelnemer van de training te 

verwijderen als deze zich niet correct kan gedrag. De deelnemer wordt in eerste 
instantie gewaarschuwd en indien nodig uitgesloten van verdere deelname aan de 
activiteit. De deelnemer is dan bij de volgende activiteit weer welkom. Blijft de 
deelnemer dit gedrag vertonen zullen we in gesprek gaan met de ouders/verzorgers 
en indien nodig zullen we de deelnemer definitief van activiteiten / trainingen 
uitsluiten zonder restitutie van het reeds betaalde deelnemersbedrag. 

 
6. Kleding: 
 

A. De deelnemer krijgt na de inschrijving en na het voldoen van het deelnemersbedrag 
het JBa Soccer Academy tenue uitgereikt. 

B. Tijdens de training is het verplicht om de kleding van JBa Soccer Academy te dragen. 
C. Het dragen van scheenbeschermers is tijdens de training verplicht. 
D. Bestelde kleding kan niet worden geruild, alleen als JBa Soccer Academy er de 

mogelijkheid voor heeft, dit is echter niet verplicht. 
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7. Media: 
 

A. JBa Soccer Academy behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te 
gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website en promotie 
doeleinden. 

B. Ouders/verzorger geven door middels het akkoord op de algemene voorwaarden 
toestemming voor het maken van foto’s en filmopnames.  

 
 
8. Trainers: 
 

A. De trainers zijn door JBa Soccer Academy zelf opgeleid. Alleen deze trainers hebben 
de bevoegdheid om activiteiten namens JBa Soccer Academy uit te voeren. 

B. JBA Soccer Academy behoudt het recht om ten alle tijden de trainers te kunnen 
vervangen. 

 
9. Spelers: 
 

A. Alleen spelers die bij JBa Soccer Academy zijn aangemeld door het inschrijfformulier 
in te vullen mogen deelnemen aan trainingen en activiteiten van JBa Soccer 
Academy. 

B. Spelers kunnen alleen door middel van een persoonlijke uitnodiging van JBa Soccer 
Academy deelnemen aan activiteiten en trainingen van JBa Soccer Academy. 

 
 


