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De algemene waarden zijn onder voorbehoud en worden verscherpt/
aangepast, wat nu is gepubliceerd is de tekst waar RAG Football
Academy zich aan con rmeert
1: Toepasselijkhei
1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten
op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale
aanmelding-formulieren
1.2.Wanneer er in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over
“deelnemer(s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind
1.3.Vooral wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of
rechtspersoon (ouders/ verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie
staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een
andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan
1.4.Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd
1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en
alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk
is overeengekomen
1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn
de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders
indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de
deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is
slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders
luidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het
voorgaande niet af
1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2: Aanmelding en Inschrijvin
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2.1: Aanmelding voor deelname aan de activiteiten van RAG Football
Academy dient te geschieden door het inzenden per mail naar: info@rag-fa.n
2.2: Hierop stuurt RAG Football Academy een uitnodiging voor een gratis
proeftraining per mail
2.3 Na de training neemt RAG Football Academy contact op met de ouder/
verzorger van de deelnemer m.b.t. het mogelijke traject bij RAG Football
Academy bij wederzijds akkoord zal dan de factuur opgesteld worden tot het
eind van het seizoen
2.4: Blijkt in tussentijd dat deelnemer het aangeboden traject niet vindt
passen of niet mee kan in het aangeboden traject zal er een alternatief
worden geboden

3: Betalingsvoorwaarden – Procedur
3.1: Na inschrijving volgt er een factuur waarin de betalingsprocedure wordt
omschreven, hoe de contributie te voldoen
3.2: Betalingen dienen middels een automatische incasso gedaan te worden
3.2: Wij hanteren een maandelijkse betaling na ontvangstbevestiging van uw
aanmelding
3.3: De contributie dient u over te maken op rekeningnummer NL23 INGB
0009 0545 56 van RAG Football Academy o.v.v. Naam Kind en
factuurnummer. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de
gestelde betalingstermijn
3.4: Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de contributie binnen de gestelde
betalingstermijn heeft RAG Football Academy het recht om het
desbetreffende kind uit te sluiten van deelname aan de activiteit waarvoor hij
ingeschreven is
Bij tussentijdse opzegging na 3 lessen van de cursus behoudt RAG Football
Academy zich het recht voor 50% van de betaling van het aangeschafte RAG
Football Academy pakket als derving te behouden plus 5%
administratiekosten.
In geval van minder dan of gelijk aan 3 lessen zal RAG Football Academy
40% van het lesgeld inhouden en 5% administratiekosten rekenen.
Strippenkaarten zijn overdraagbaar mits RAG Football Academy op de
hoogte wordt gesteld
4: Afmelding en Administratiekoste
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4.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich
de nitief ingeschreven voor deelname aan de activiteiten van het gehele
seizoen waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven
4.2: In geval van ziekte, vervangende activiteiten of afwezigheid dient de
deelnemer (ouder(s) verzorger) zich af te melden bij RAG Football Academy.
Contact gegevens: 06-42172676 en info@rag-fa.nl
4.3: De trainingen gaan in principe altijd door, maar RAG Football Academy
behoud het recht tot het eventuele vervallen van een dag
Wij zullen de vervallen trainingsdagen naar vermogen proberen in te halen
Wij zullen deelnemers per e-mail, via de verzendlijst en/of de website op de
hoogte stellen
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5: Aansprakelijkheid en Gedra
5.1: RAG Football Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures
5.2: RAG Football Academy is te gast bij voetbalverenigingen V.V. Rijnmond
Hoogvliet Sport. Wij verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel
binnen als buiten het vel
5.3 Trainers van RAG Football Academy zijn zorgvuldig geselecteerd en
genieten het vertrouwen van RAG Football Academy. Indien dit vertrouwen
op enige manier wordt beschaamd, zal indien nodig RAG Football Academy
stappen ondernemen
5.3: Deelname aan het trainingsprogramma van RAG Football Academy is
niet geheel vrijblijvend en op eigen initiatief. RAG Football Academy ziet
zichzelf als een professionele voetbalschool en Academy met als oogmerk de
deelnemers naar een hoger niveau te brengen
5.4: Wij verzoeken de deelnemer zich professioneel op te stellen op tijd
aanwezig te zijn.
5.5: Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte
van de trainer, alsmede ten opzichte van de overige deelnemers
5.6: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer
waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de training en het de volgende
training weer aankijken.
Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek gaan
en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de cursus zonder restitutie
van het reeds betaalde deelnemersbijdrage
6: Kledin
6.1: Na het inschrijven worden de kledingmaten besproken met de ouders
6.2: Tijdens de training is het verplicht de team kleding van RAG Football
Academy te dragen
6.3: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de
training is verplicht
6.4: Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden
geruild tenzij RAG Football Academy de mogelijkheid heeft. Dit is niet
verplicht
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7: Social Medi

7.1:RAG Football Academy behoudt zich het recht om alle gemaakte foto’s en
video’s te gebruiken voor eigen doeleinden (internet, yers en promotie
doeleinden)
7.2: Ouders en deelnemers geven middels het akkoord op de algemene
voorwaarden toestemming op het nemen van foto’s en/of lmopnames
7.3: Indien dit niet gewenst is dient u dit via de mail aan te geven, wij zullen er
voor zorgen dat het bij volgende productie verwijderd wordt

8: Op en aanmerkingen
8.1: Indien er op en aanmerkingen zijn naar aanleiding van de uitvoering/
handeling van en tijdens trainingen ontvangen wij die graag zsm na
constatering en te richten aan: info@rag-fa.n
9: Disclaime
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9.1: Binnen het opleidingstraject van RAG Football Academy geeft
verantwoordelijke trainingen, derhalve zijn RAG Football Academy en haar
medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan
door het volgen van de activiteiten van RAG Football Academy of toepassing
van de behandelde oefenstof
9.2: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en
zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband
houdende met en/of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten
en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in
Nederland
RAG Football Academy , gevestigd te Barendrecht, Nederland
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