
Algemene voorwaarden Voetbalstars.nl 
 
Toepassing: 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere deelname bij de voetbalschool 
Voetbalstars.nl welke is gevestigd op de Anna Louise Salomonstuin 17 , 1705 HN Heerhugowaard. 
 
Locatie: 
De (strand, bos, veld, zaal) trainingen, clinics, verjaardagspartijtjes, en overige evenementen vinden 
plaats op meerdere locaties. Op al deze locaties zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 
 
Aanmelden/inschrijven:   
Aanmelden/inschrijven voor deelname van trainingen, lessen of evenementen van Voetbalstars.nl 
vindt plaats door inzending van het beschikbare inschrijvingsformulier op de site van Voetbalstars.nl. 
 
Aanmelden/inschrijven bij voetbalstars.nl kan voor, tijdens of na het lopende voetbalseizoen.  
 
Na het aanmelden/inschrijven voor een pakkettraining of les ontvangt de deelnemer het 
trainingstenue van Voetbalstars.nl dit moet verplicht worden gedragen tijdens de trainingen en/of 
lessen.  
 
Indeling van deelnemers zal door de trainer(s) op leeftijd worden ingedeeld. Indien er meerdere 
aanmeldingen zijn van dezelfde leeftijd zal de groep worden opgesplitst in meerdere groepen. Zo zal 
Voetbalstars.nl borgen dat er kleine groepen zijn om er voor te zorgen dat aan elke deelnemer de 
juiste (individuele) aandacht gegeven kan worden. De trainer(s) zullen proberen om zoveel mogelijk 
rekening te houden met de persoonlijke wensen.  
 
Door inzending van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer(alsmede de ouder(s) en/of 
verzorger)zich akkoord met de algemene voorwaarden van Voetbalstars.nl. 
 
Kosten:  
Voetbalstars.nl bied op haar site meerdere opties aan om deel te nemen aan een van de 
trainingen/lessen of evenementen. De volgende pakketten worden aangeboden: 

• Pakket 1 Professioneel  

• Pakket 2 Allround  

• Pakket 3 Classic  

• Pakket 4 Beginner  

• Pakket Goud  

• Pakket zilver  

• Pakket brons  

• Speciale wensen pakket 

• Voetbal clinics 

• Voetbal (verjaardag) kinderpartijtje 

• Voetgolf pakket 1 

• Voetgolf pakket 2 

• Speciale voetbaluitjes 

• Peutervoetbal 
De inhoud van de deze pakketten worden toelicht op de site van Voetbalstrs.nl ,ook kunt daar de  
kosten zien wat welk pakket kost en inhoud.   
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Bij het boeken van een evenement ( voetbal clinic, verjaardagspartijtje, voetbalkamp of trainingen op 
externe locaties) zal 50% vooruit betaald moeten worden. Dit kan via de site in het betaal menu of 
door overschrijving met in achtneming van 5 dagen voor start evenement op banknummer : 
NL11KNAB 0504994026 tnv Voetbalstars.nl  
 
Voetbalstars.nl zal geen kosten rekenen bij het voortijdig afmelden of annuleren van een training, les 
of meedoen aan een evenement indien dit 24 uur van te voren wordt gemeld. Overmacht, blessures, 
calamiteiten of ziekte daar gelaten. De gemiste trainingen, lessen of evenementen worden in overleg 
later opnieuw ingedeeld. Dit zal in overleg gebeuren met de deelnemer(of ouder(s), verzorgers) of 
wanneer het een evenement betreft zal dit met de opdrachtgever(s) worden besproken. Wanneer er 
geen afbericht is dan zal 100% betaling verschuldigd zijn aan Voetbalstars.nl 
 
Gedragsregels,  instructies en veiligheid: 
De opdrachtgever/deelnemer is verplicht om alle redelijke aanwijzingen op te volgen van 
Voetbalstars.nl of diens medewerkers die bijdragen aan de uitvoering van de gesloten overeenkomst. 
Ook is het verplicht dragen van het trainingstenue van Voetbalstars.nl door de deelnemers bij 
trainingen op het veld, bos, strand of in de zaal. Daarnaast is het verplicht dat de deelnemers 
scheenbeschermers dragen tijdens deze trainingen. Indien dit niet gebeurd dan zal er niet kunnen 
worden deelgenomen aan de training(en). Er geen restitutie komen op het lesgeld wanneer dit het 
geval is.  
 
Omgaan met trainingsmaterialen en dergelijke: 
Deelnemers, trainers en begeleiders dienen zorgvuldig om te gaan met de (training) materialen. 
Indien er sprake is van moedwillige vernielingen en of het opzettelijk beschadigen door een 
deelnemer, trainer of begeleider zullen de eventuele kosten worden verhaald op deelnemer, trainer 
of begeleider. Dit geld ook voor de opdrachtgever of derden die dit veroorzaken.  
 
Geld teruggave of tegoedbon: 
Voetbalstars.nl geeft geen geld terug als gevolg van het mislopen van een training of wanneer de 
deelnemer besluit eerder te stoppen. Indien er door een blessure of ziekte niet verder kan worden 
deelgenomen aan de trainingen, lessen of evenementen dan kan er na overleg met Voetbalstars.nl 
een tegoedbon gegeven worden aan de deelnemer(s). Deze tegoedbon zal dan 1 jaar geldig 
blijven(na datum uitgifte) en in overleg met Voetbalstars.nl worden ingehaald. 
 
Herroepingsrecht:  
U als consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende 
een bedenktijd van 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. De bovenstaande genoemde 14 
dagen gaat in op de dag van aankoop via de site Voetbalstars.nl of webshop op deze site.  
 
Trainen en lessen: 
De trainingen en lessen welke zijn afgenomen doormiddel van aanmelden/inschrijvingen op de site 
van voetbalstars.nl en het kiezen van een van de pakketten zal altijd worden gegeven bij een van de 
voetbal locaties welke vooraf besproken zijn met de deelnemer (of ouder(s)en/of verzorger(s)). 
Indien door onvoorziene omstandigheden de training of les moet uitwijken naar een andere locatie 
dan vooraf was afgesproken rekent Voetbalstars.nl op medewerking van de deelnemer (of 
ouder(s)en/of verzorger(s). Voetbalstars.nl zal dit tijdig laten weten aan alle betrokkene.  
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Weersomstandigheden, calamiteiten, pandemieën, natuurgeweld of excessen: 
Wanneer door weersomstandigheden, calamiteiten, pandemieën, natuurgeweld of excessen een 
training, les of evenement niet kan doorgaan zal in overleg worden gekeken of deze later kan worden 
ingehaald. Voetbalstars.nl is niet aansprakelijk voor de financiële schade bij de deelnemer of  
opdrachtgever als gevolg van weersomstandigheden, calamiteiten, pandemieën, natuurgeweld of 
excessen.   
 
Trainer(s): 
Omdat Voetbalstars.nl alleen werkt met gediplomeerde trainers is het mogelijk dat de trainingen 
en/of lessen door verschillende trainers worden gedaan. Voetbalstars.nl streeft ernaar om 
gedurende de trainingen welke in pakket zijn gekocht dezelfde trainer voor de groep te zetten. Indien 
de trainer onverwacht is verhinderd zal Voetbalstars.nl altijd een andere trainer verzorgen om zo de 
trainingen en/of lessen door te laten gaan.  
 
Aansprakelijkheid: 
Alle activiteiten welke zijn geboekt bij voetbalstars.nl worden gehouden onder leiding van 
gediplomeerdere trainers. Voetbalstars.nl is niet aansprakelijk voor eventuele letsels of gevolgen 
daarvan voortvloeiende uit de door Voetbalstars.nl aangeboden activiteiten. Het deelnemen aan de 
activiteiten van Voetbalstars.nl geschiedt geheel op eigen risico.  
 
Wijzigen voorwaarden: 
Voetbalstars.nl is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 
voorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden daar toe lenen. Wel zal Voetbalstars.nl op haar 
website melding maken van de aangepaste voorwaarde(n).  
 
Privacybeleid Voetbalstars.nl: 
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Daarom neemt Voetbalstars.nl haar 
verantwoordelijkheid en zal alles in het werk stellen om uw privacy te beschermen. Geheel volgens 
de regels en normen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit wordt ook wel de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd.  
 
De spelregels om maar in voetbaltermen te praten zijn streng en duidelijk omschreven op de site van 
de autoriteitpersoonsgegevens. Deze is hier te bereiken: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  
Omdat het verwerken van persoonsgegevens aan zogenaamde grondslagen moet voordoen benoemt 
Voetbalstars.nl de 6 grondslagen. Om zo duidelijk aan te geven waaraan Voetbalstars.nl zich moet 
houden.  
 
Doordat wij dit zelf moeten beoordelen nemen wij u graag mee en benoemen wij deze in onze 
voorwaarden. In de AVG staan de volgende 6 grondslagen voor het verwerken van 
persoonsgegevens: 

1. U heeft toestemming van de persoon om wie het gaat.  
2. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren. 
3. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken omdat u dit wettelijk verplicht bent. 
4. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om vitale belangen te beschermen. 
5. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of 

openbaar gezag uit te oefenen.  
6. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om uw gerechtvaardigde belang te 

behartigen. 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Omdat Voetbalstars.nl helder en duidelijk wil communiceren hoe wij met u gegevens omgaan zijn 
punt 1 en 2 van de grondslagen van toepassing bij Voetbalstars.nl. Deze hebben we daarom ook in 
het rood aangegeven. Zo hopen wij dat Voetbalstars.nl aan zijn informatieplicht heeft voldaan en dat 
het voor u duidelijk is waarom wij om uw gegevens vragen.  Indien u niet wilt dat wij u gegevens 
krijgen neem dan contact op met Voetbalstars.nl en dan kijken we samen naar een oplossing.  
 
Gegevens verstrekken aan derden, inzien: 
Voetbalstars.nl verzamelt alleen de informatie die nodig is zoals beschreven in dit privacy beleid. Wij 
zullen nooit persoonsgegevens delen, verstrekken of laten inzien door/met derden.  
 
Voetbalstars.nl bied de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van al u gegevens of 
persoonlijke informatie. Neem hiervoor contact opzet Voetbalstars.nl 
 
Fotografie en video-opnames: 
Het kan zijn dat Voetbalstars.nl foto’s of video-opnames maakt tijdens de trainingen, lessen of 
evenementen. Dit zal kan gebruikt worden voor promotie of trainingsdoeleinden. Dit kan zowel 
online gebruikt worden op al onze sociaal-media kanalen of offline voor onze trainingsdoeleinden. 
Wanneer u een van onze activiteiten boekt en niet wil dat wij foto of video-opnames maken laat dit 
vooraf aan ons weten. Voetbalstars.nl zal altijd de mogelijkheid bieden om foto of video-opnames 
achteraf te laten verwijderen indien dit wenselijk is. Voetbalstars.nl is niet verantwoordelijk voor foto 
of video-opnames welke door derden worden gepost op de diverse sociaal-media kanalen. 
 
Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Voetbalstars.nl. 
Naam:  Voetbalstars.nl  
Adres:   Anna Louise Salomonstuin 17 
Postcode:  1705 HN  
Plaats:   Heerhugowaard 
Mail:   Info@voetbalstars.nl  
Telefoon:  06 45 87 93 48 (Roy) 
Telefoon:  06 14 99 88 80 (Leo) 
KVK nr:  86 45 32 38 
Banknummer:  NL11 KNAB 05 04 99 40 26 
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