
Algemene voorwaarden Soccer Academy Spartaan 

1. Indien het in te schrijven lid jonger is dan 18 jaar, dient een der ouders te Akkoord te zijn. 

2. De afgesloten contracten hebben een vast karakter. Het is niet mogelijk om in deze periode te veranderen van abonnement. Met het 

ondertekenen van een (periode/jaar)lidmaatschap gaat u akkoord met de volgende verplichtingen en voorwaarden. 

3. Niet nakomen van betaling binnen 30 dagen betekent, dat de toegang tot SOCCER ACADEMY SPARTAAN voetbalclinics wordt 

geweigerd en tevens zullen er rechtsmaatregelen worden genomen. 

4. Bij elke hernieuwde inschrijving na opzegging om wat voor redenen dan ook zijn opnieuw registratiekosten verschuldigd. 

5. Bij langdurige ziekte of bij een blessure is het mogelijk, in overleg voor een tijdelijke stopperiode in aanmerking te komen, via 

communicatie per email of per post. Hierbij geld een maximum van 3 maanden. Na deze 3 maanden wordt automatisch uw 

lidmaatschap weer actief. De maanden waarin uw lidmaatschap werd stopgezet worden aan het einde van de looptijd aan uw totale 

looptijd toegevoegd. 

6. Aanwijzingen van het aanwezige begeleiding dienen te worden opgevolgd. Voor eventuele blessures die ontstaan tijdens een van 

onze activiteiten bent u zelf verantwoordelijk. Zorg ervoor dat u of uw kind verzekerd is.  

7. Kleding: Sportkleding, het is verplicht om tijdens de activiteiten van SOCCER ACADEMY SPARTAAN de officiële SOCCER ACADEMY 

SPARTAAN kleding te dragen, deze kunt u aanschaffen tijdens aanmelding of tijdens een van onze clinics. 

8. Persoonsgegevens: Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. SOCCER ACADEMY 

SPARTAAN zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde 

gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. 

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal SOCCER ACADEMY SPARTAAN uw persoonsgegevens niet verwerken. Dat betekent dat 

SOCCER ACADEMY SPARTAAN geen gegevens van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor hebt gegevens door onder 

de tekst “ik ga akkoord met verwerken van mijn persoonsgegevens als hiervoor bedoeld”, onder aan dit formulier, uw handtekening 

te plaatsen. 

9. Feest- en vakantiedagen: Lessen die vallen op dagen dat SOCCER ACADEMY SPARTAAN gesloten is komen te vervallen. Dagen 

waarop Sportclub SOCCER ACADEMY SPARTAAN geen activiteit heeft  worden ruim vooraf aangekondigd.  

10. Openingstijden: Op de website staat de planning van de voetbalclinics en per email wordt u op de hoogte gehouden van de 

aanvangstijden. 

11. Er zijn verschillende soorten lidmaatschappen, elk lidmaatschap is voor bepaalde tijd en worden daarentegen automatisch beëindigd 

aan het einde van de periode.  

12. Voorwaarden: Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. 

13. SOCCER ACADEMY SPARTAAN is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect 

respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers. Tevens is zij niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers. 

14. SOCCER ACADEMY SPARTAAN is niet aansprakelijk voor diefstal en eventueel zoekgeraakte kleding en kostbaarheden binnen onze 

Activiteiten en op het terrein. 

15. Gespreid betalen is mogelijk maar u dient ten alle tijden het volledige afgesproken bedrag te voldoen. 


