Algemene Voorwaarden PSV Soccer School
Voorwaarden voor de betaler:
Restitutie
 Voor het geval er sprake is van onvoorziene omstandigheden of overmacht (denk aan extreme
weersomstandigheden, openbare orde en veiligheid, gesteldheid van de locatie, ziekte van
trainers etc.) behoudt PSV zich het recht voor om de clinic voor aanvangsdatum geheel af te
gelasten of, na aanvangsdatum, gedeeltelijk af te gelasten. PSV zal in die situatie, indien
mogelijk, een nieuwe datum vaststellen voor de clinic, zoveel mogelijk aansluitend op de
oorspronkelijke datum / data. Indien er geen mogelijkheid bestaat om de clinic in te halen op een
latere datum, retourneert PSV een percentage (1 clinic = 15%) van het reeds betaalde
inschrijfgeld naar rato aan de ingeschreven deelnemers. De deelnemer heeft in dat geval geen
recht op enige vergoeding van schade van welke aard of omvang dan ook als gevolg van de
afgelasting.
 In het geval van onvoldoende inschrijvingen naar het oordeel van PSV, behoudt PSV zich het
recht voor de clinic voortijdig af te gelasten en tot dan toe geinde inschrijfgelden te retourneren.
 Deelname aan de PSV Soccer School kan niet kosteloos geannuleerd worden, tenzij
uitzonderlijke situaties zich voordoen. Hieronder worden verstaan; Deelnemer die ziek of
geblesseerd is (aantonen middels verklaring huisarts), dat een familielid (eerste- of
tweedegraads) ernstig ziek is of is komen te overlijden. Voor annuleringen zonder opgave van
geldige reden geldt;
‐ Annulering meer dan 14 dagen voor aanvang clinic: 50% van het inschrijfgeld retour;
‐ Annulering meer dan 7 dagen voor aanvang clinic: 25% van het inschrijfgeld retour;
‐ Annulering minder dan 7 dagen voor aanvang clinic: geen inschrijfgeld retour.
Als deelnemer van de PSV Soccer School ga ik akkoord met de volgende voorwaarden:
Aanmelding
 Deelnemer is zich ervan bewust dat de gekozen clinic voor hem bestemd is (matchend met
leeftijdscategorie) en overplaatsing naar een andere clinic niet tot de mogelijkheden behoort.
 Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt tot het maximum aantal
deelnemers per clinic is bereikt.
 Pas als het inschrijfbedrag in goede orde is ontvangen is de inschrijving definitief. Betaling
geschiedt uiterlijk drie werkdagen na ontvangst inschrijfbevestiging.
 Alle communicatie inzake de PSV Soccer School geschiedt per e-mail. Deelnemer is zelf
verantwoordelijk voor opgave van een juist e-mailadres.
Gedrag
 Ik gedraag me in aanloop naar, tijdens en na de PSV Soccer School volgens de normen en
waarden die gelden bij PSV en bij de betreffende trainingslocatie.
 De trainers van PSV zijn bevoegd ongeoorloofd gedrag te veroordelen, waarbij uitsluiting van het
verdere programma tot de mogelijkheden behoort.

Programma
 De deelnemer en / of zijn wettelijk vertegenwoordiger zorgt ervoor dat de deelnemer verzekerd is
tegen ziektekosten en tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering). Bij gebreke daarvan
kan PSV de deelnemer toegang tot de clinic op ieder moment weigeren.
 Deelname aan de PSV Soccer School geschiedt geheel op eigen risico. PSV is niet aansprakelijk
voor materiële of immateriële schade van welke aard of omvang dan ook die wordt geleden door
de deelnemer in verband met zijn deelname aan de clinic.
 In geval een deelnemer zich schuldig maakt aan wangedrag (o.a. mishandeling, geweld,
agressie, diefstal, ernstig kwetsen en / of beledigen van andere deelnemers en / of medewerkers
van PSV), heeft PSV het recht om de deelnemer uit te sluiten van de PSV Soccer School en de
toegang tot de betreffende trainingslocatie te ontzeggen, zonder restitutie van het inschrijfgeld.
 PSV heeft het recht om audiovisuele opnamen te maken van de PSV Soccer School, en van de
portretten van de deelnemers en / of hun wettelijke vertegenwoordigers, en deze opnamen te
gebruiken voor promotionele of commerciële doeleinden. De deelnemer kan daartegen geen
bezwaar maken.
Overige
 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten met deelnemers is Nederlands recht van
toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of uit de overeenkomst die is
aangegaan worden beslecht door de bevoegde civiele rechter.
 PSV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde
voorwaarden worden onmiddellijk na wijziging van kracht en worden kenbaar gemaakt via
www.psvsoccerschool.nl.
In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist PSV naar haar eigen oordeel.
Voor vragen en/of opmerking met betrekking tot de Algemene Voorwaarden PSV Soccer School neem
contact op via soccerschool@psv.nl.

