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Plezier, Passie en Prestatie 
 

 

 

Algemene voorwaarden 
 
Inschrijving en betaling 
 
De inschrijving is definitief wanneer het inschrijfformulier compleet is ingevuld en verzonden via de 
mail èn de betaling is ontvangen. Bij tussentijds stoppen wordt geen geld terug gegeven.  
 
Huisregels 
 
Wij verwachten de speler tijdig en omgekleed in de verkregen kleding 5-10 minuten voor aanvang van 
de training op het veld. Het dragen van scheenbeschermers tijdens de trainingen is verplicht, sieraden 
zijn niet toegestaan tijdens de trainingen. 
 
Bij ziekte, blessure of afwezigheid meldt de deelnemer zich minimaal 2 uur voor aanvang van de 
training af. Mocht de speler voor langere tijd geblesseerd raken, wordt in overleg naar een passende 
oplossing gezocht.  
 
Wanneer door weersomstandigheden (bv. storm, sneeuw, onweer) een training wordt afgelast, wordt 
iedereen hiervan tijdig in kennis gesteld. Deze training wordt later ingehaald. 
 
Trainers, spelers en ouders zijn te gast op de accommodatie van S.V. Wykels Hallum. Wij verwachten 
dat een ieder zich ook gedraagt als gast en zich houdt aan de regels van de vereniging.  
 
Wij behandelen iedereen met respect en verwachten dit van de spelers (onderling) ook. Onbehoorlijk 
gedrag wordt niet geaccepteerd, iedereen is gelijk! 
 
Aansprakelijkheid 
 
Deelname is op eigen risico. De voetbalschool stelt zich niet aansprakelijk voor blessures opgelopen 
tijdens de trainingen. De voetbalschool is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s) en/of 
reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler. 
 
De voetbalschool stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.  
Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt ook geen aansprakelijkheid voor de voetbalschool. 
 
De voetbalschool behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen 
doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers en andere promotie doeleinden. Indien u niet toestaat 
dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen voor de eerste training. 
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