
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden JVOZ voetbalschool  
Onderstaande Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers van de door JVOZ 
Voetbalschool georganiseerde activiteiten.  
 
Annulering/overmacht JVOZ 
 
Voor het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht zoals weersomstandigheden, 
openbare orde en veiligheid, gesteldheid van de locatie en ziekte van trainers, behoudt JVOZ zich het 
recht voor om de activiteit voor aanvangsdatum geheel af te gelasten of, na aanvangsdatum, 
gedeeltelijk af te gelasten. JVOZ zal in die situatie streven naar een geschikt alternatief. 
 
In het geval van onvoldoende (tenminste aantal deelnemers is 10) inschrijvingen, behoudt JVOZ zich 
het recht voor de activiteit voortijdig af te gelasten en tot dan toe ontvangen inschrijfgelden te 
retourneren. 
 
Annulering Deelnemers 
 
Deelname aan de activiteit kan niet kosteloos geannuleerd worden wanneer er sprake is van 
verhindering of ziekte. Wanneer er sprake is van een langdurige blessure kan er in onderling overleg 
een passende oplossing worden gezocht. Hierbij neemt JVOZ de uiteindelijke beslissing.  
In geval van afwezigheid dient afgemeld te worden bij JVOZ Voetbalschool via voetbalschool@jvoz.nl.  
 
Gedrag 
 
De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de trainers van JVOZ 
Voetbalschool, ter bevordering van een goed verloop van de activiteit. In aanloop naar, tijdens en na 
de activiteit gedraagt de deelnemer zich volgens de normen en waarden op het gebied van taal en 
gedrag die gelden bij JVOZ Voetbalschool. Bij verwijtbaar afwijkend gedrag kan JVOZ Voetbalschool 
een deelnemer uitsluiten voor trainingen. 
 
Aansprakelijkheid 
 
Deelname aan de activiteiten van JVOZ Voetbalschool geschiedt geheel op eigen risico. JVOZ 
Voetbalschool is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan de persoonlijke eigendommen, 
van welke aard of omvang dan ook. JVOZ Voetbalschool draagt zorg voor het op slot doen van de 
kleedkamers. 
De deelnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen ziektekostenverzekering en de 
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.  
  
 



 

Persoonsgegevens  
 
Bij het invullen van het inschrijfformulier is er toestemming verleend om de persoonsgegevens te 
verwerken. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Welke 
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel en hoe de persoonsgegevens te 
verwijderen zijn is te vinden in het privacy statement JVOZ. Deze is te vinden op de website 
jvozonline.nl  
 
Foto’s/Video’s  
 
Tijdens de activiteiten kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ten behoeve van JVOZ 
Voetbalschool. Deze beelden worden uitsluitend gemaakt van de deelnemers die hiertoe 
toestemming hebben verleend via het machtigingsformulier.  
 
Geschillen 
 
Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten die eruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 
In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist JVOZ Voetbalschool naar 
haar eigen oordeel.  
 
Voor vragen en/of opmerking met betrekking tot de Algemene Voorwaarden JVOZ Voetbalschool 

neem  contact op via voetbalschool@jvoz.nl  
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