voorwaarden-Football Player Academy Amsterdam-juni 2016
1. De overeenkomst tussen de voetbal academie, ‘Football Player Academy Amsterdam’
en de speler(ster) treedt in werking als:
*
het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend is
*
het cursusgeld volledig betaald is of na schriftelijk overleg met Football Player
Academy Amsterdam, een gespreide betalingsregeling geaccepteerd is.
2. De speler(ster) wordt hierdoor lid van Football Player Academy Amsterdam en verplicht
zich tot deelname aan de voetbal academie.
3. Het voetbalseizoen loopt van september 2016 t/m januari 2017 of van september 2016
t/m juni 2017. In deze periode worden er minimaal 15 of 30 trainingen verzorgd.
Instroom is mogelijk (na schriftelijk overleg) en loopt dan tot eind van het
voetbalseizoen. De hoogte van het cursusgeld wordt dan naar ratio berekend over de
nog te volgen trainingen.
4. U kunt het cursusgeld bij Football Player Academy in één keer overmaken of in twee of
drie termijnen betalen.
5. De voetbal academy is clubonafhankelijk en te gast bij voetbalclub sc Buitenveldert te
Amsterdam. Dit houdt in dat de speler(ster) zich correct dient te gedragen zowel binnen
als buiten het veld. Bij het niet naleven kan de speler(ster) geschorst of verwijderd
worden van de voetbal academie. Dit geldt ook voor ouders en/of verzorgers.
6. De voetbal academie accepteert uitdrukkelijk geen aansprakkelijkheid voor diefstal en
(materiële) schade in welke vorm dan ook van haar speler(ster).
7. De voetbal academie stelt zich niet aansprakleijk voor blessures van de speler(ster)
opgelopen tijdens de trainingen. De voetbal academie is ook niet aansprakelijk voor een
reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de speler(ster).
8. Teruggave van een deel van het cursusgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht
d.m.v. een doktersverklaring (zoals bij duidelijk aantoonbare blessures bij langere tijd of
langdurige ziekte van de speler(ster).
9. De voetbal academie verplicht zich de speler(ster) een training aan te bieden onder
begeleiding van een gediplomeerde-, of nog in opleiding zijnde trainer. De training
vindt plaats op zondagochtend in blokken van 90 minuten tussen 09:00 en 13:00 uur.
10. Gedurende de maanden juli en augustus is de voetbal academie gesloten.
11. De voetbal academie sluit voor de speler(ster) een collectieve WA verzekering af.
12. Bij ziekte of ander afwezigheid graag via email (info@fpa-amsterdam.nl) afmelden.
13. Indien door weersomstandigheden of overmacht de training wordt afgelast zullen deze
op vastgestelde dagen kunnen worden ingehaald.
14. De speler(ster) wordt geacht officiële Football Player Academy voetbalkleding te
dragen.
15. Indien niet voldaan wordt aan de betalingsafspraken, ontleent Football Player Academy
Amsterdam zich het recht om een incasso bureau in te schakelen. De daar behorende
kosten zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.
16. Bij inschrijving wordt automatisch akkoord gegeven voor het gebruik van foto en/of
video materiaal van de speler(ster) voor reclamedoeleinden (website, social media).
Mocht u bezwaar hebben, graag via e-mail aangeven.
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