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ALGEMENE VOORWAARDEN KEEPERSSCHOOL OLDENZAAL / ENSCHEDE 

 

1. DEFINITIE 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt de termen deelnemer, KSO en module met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.  

Deelnemer:  Persoon die gebruik maakt van de diensten van de KSO. KSO : De onderneming Keepersschool Oldenzaal en of één van haar werknemers (trainers). 

Module:  Serie  van  10  +  1  trainingen  in  het  voor-  of  najaar van  ieder  jaar  verzorgt door de KSO wordt aangeboden. 

2. ALGEMEEN  

2.1 Deze  algemene  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  de   volgende  diensten  van  de  KSO : Keepersschool, de trainingen en alle overige activiteiten.  

2.2 Deze  voorwaarden  zijn  ook  van  toepassing  op  de  diensten  van  KSO  waarbij derden betrokken worden.  

2.3 De diensten van de KSO worden verzorgd op een door de KSO bepaalde locatie.  

2.4 Een overzicht van de diensten van de KSO wordt gepubliceerd op de website.  

3. AANMELDING EN INSCHRIJVING  

3.1 Aanmelding  voor  deelname  aan  een  module  van  KSO,  een proeftraining  of  een inlooptraining, kan alleen door het insturen van het volledig ingevulde 

inschrijfformulier via de website www.keepersschoololdenzaal.nl.  

3.2 Aanmelding voor een module is voor iedereen open. Er kan worden deelgenomen aan een basismodule en een module voor gevorderde deelnemers. Deelname 

aan de gevorderde module kan alleen na het voltooien van de basismodule of bij voldoende beheersing van de basisvaardigheden.   

3.3 De aanmeldingen worden door de KSO geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximale aantal deelnemers is bereikt.  

3.4 Na  aanmelding  ontvangt  de  deelnemer  een  digitale  ontvangstbevestiging.  Dit  is  het  bewijs  voor deelname aan één van de activiteiten bij KSO.   

3.5 Wanneer  een  aanmelding  ontvangen  wordt  nadat  het  maximum  aantal  deelnemers  voor  KSO is bereikt ontvangt de deelnemer bericht dat deelname op 

dat moment niet mogelijk is.  

3.6 KSO behoudt zich het recht voor om na inschrijving de deelnemer op niveau in te delen in één van de trainingsroepen tijdens de trainingen bij KSO. 

4. BETALINGSVOORWAARDEN EN INSCHRIJVING  

4.1 Het verschuldigde bedrag voor deelname aan een module dient te zijn voldaan 7 dagen voor aanvang van de 1e  training van de desbetreffende module bij KSO.  

4.2 Bij deelname aan een module ontvangt deelnemer, indien gewenst, een digitale factuur met daarop het verschuldigde bedrag en een eventuele betalingstermijn.  

4.3 Bij overschrijding van de bovengenoemde betalingstermijnen kan de inschrijving komen te vervallen.  

5. AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN  

5.1 Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de betreffende deelnemer zich definitief ingeschreven voor deelname  aan  een module keeperstrainingen bij 

KSO.  Na  opgave  is  restitutie  van  het  inschrijfgeld  als  volgt vastgesteld door KSO. 

- Schriftelijk afmelden kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang van de module.   

- Bij schriftelijke afmelding binnen 2 weken voor aanvang van een cursus wordt 50% van het cursusbedrag gefactureerd.  

- Bij schriftelijke  afmelding  binnen 1 week  voor  aanvang  wordt  100%  van  het cursusbedrag gefactureerd en is geen (gedeeltelijke) restitutie mogelijk.  

5.2 In  geval  van  langdurige  ziekte  of  een  langdurige  blessure  kan  de  deelnemer  (of  in  het  geval  van minderjarigheid  de  ouder/verzorger  van  de  

deelnemer)  contact  opnemen  met  KSO. In overleg kan dan samen naar een passende financiële oplossing worden gezocht. De uiteindelijke beslissing over de 

invulling van die oplossing ligt bij KSO.  

5.3 KSO  behoudt  het  recht  tot  het  eventueel  afgelasten  dan  wel  verplaatsen (tijd/locatie) van een training in geval de weersomstandigheden of onveiligheid een 

normale training niet mogelijk maken. Hiervan wordt u via de website van KSO, via email of telefonisch op de hoogte gesteld.  

5.4 Bij afwezigheid van de deelnemer tijdens een training wordt in principe geen geld teruggestort.  

6. AANSPRAKELIJKHEID EN GEDRAG  

6.1 Deelname  aan  de  diensten  van  KSO geschiedt  altijd  op  eigen  risico.  KSO  is niet aansprakelijk voor opgelopen lichamelijk letsel bij deelname.  

6.2 Een  ieder  die  gebruik  maakt  van  diensten  van  KSO  wordt  geacht  kennis  te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen.  

6.3 KSO  kan niet aansprakelijk worden gesteld  voor verlies, diefstal en materiële schade.  

6.4 KSO is clubonafhankelijk en te gast op de sportcomplexen van ZVV De Esch te Oldenzaal  en RKSV Vogido te Enschede waar KSO haar  diensten  aanbiedt.  Dit  

houdt  in  dat  deelnemers  zich  correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. 

Indien er sprake is van moedwillige vernielingen  en/of  beschadiging  door  een  deelnemer zullen  de  eventuele  kosten  van  herstel  of vervanging worden verhaald 

op de betreffende deelnemer.  

6.5De deelnemer dient op de door KSO aangegeven tijd aanwezig  te  zijn  voor de activiteit waarbij  hij/zij  gekleed  gaat  in  de trainingskleding  die  door  KSO  wordt 

voorgeschreven. Dit om de uniformiteit uit te dragen. 

6.6 De trainingskleding dient door de deelnemer zelf te worden aangeschaft en bevat naast het door KSO gekozen design tevens het KSO-logo. De kleding dient 

verplicht te worden gedragen tijdens de trainingen van KSO.  

6.7 Van  de  deelnemer  wordt  een  positieve  houding  verwacht  ten  opzichte  van  de  trainers,  begeleiders, overige deelnemers en publiek.  

6.8 KSO is gerechtigd om zonder opgaaf van reden deelnemers te weigeren, indien zulks  noodzakelijk  wordt  geacht  in  verband  met  de  capaciteit,  de  veiligheid,  

de  openbare  orde,  het dreigende ontstaan van schade, hinder e.d..  

7. MEDIA  

7.1 KSO behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor de website, presentaties en dergelijke. Indien 

niet wordt toegestaan dat KSO het materiaal van deelnemer gebruikt, dient KSO daarvan vooraf schriftelijk of via email op de hoogte te worden gesteld.   

8. TOEPASSELIJK RECHT  

8.1 Op elke overeenkomst tussen KSO en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.  Ook  indien  aan  een  verbintenis  geheel  of  gedeeltelijk  in  het  

buitenland  uitvoering  wordt gegeven of wanneer de deelnemer in het buitenland woont of is gevestigd.  

9. DISCLAIMER  

9.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.  

9.2 KSO is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat tijdens het volgen van de activviteiten van KSO of door toepassing van de behandelde oefenstof. 

Deelname is op eigen verantwoording en verlies van zaken (denk aan diefstal, vergeten materialen en dergelijke) kan niet op KSO worden verhaald.  

9.3 Eventuele reclames, van welke aard ook, dienen door de deelnemer zo spoedig mogelijk na beëindiging van de dienst te worden ingediend bij KSO. Het indienen 

van reclame ontslaat de deelnemer nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van KSO.  
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