
Algemene voorwaarden van Voetbal Totaal 2022-2024

Voetbal Totaal handelend onder de besloten vennootschap Follow Us Media &
Events BV, NK 2 tegen 2, scoutingsdagen, AMVA lopen van 1.1 tot en met 31.12.
van elk jaar.

Periodes en dagen worden vooraf meegedeeld.

De hoogte van het lesgeld/scouting of andere activiteit wordt dan bepaald per
aantal trainingen, wedstrijden en activiteiten die de jeugdspeler/ster te goed heeft.

Bij een volledige activiteit wordt de contributie in vooraf gestelde termijn(en) na
opgave via Linkpay of Bunq bank geïncasseerd van uw opgegeven bank- of
gironummer. De activiteiten van Voetbal Totaal zijn te gast bij verschillende
verenigingen en/of accommodaties.

Dit houdt in dat de jeugdspeler zich correct dient te gedragen, zowel binnen als
buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan de jeugdspeler geschorst of
verwijderd worden van de scouting en andere activiteiten.

Voetbal Totaal stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in
welke vorm dan ook. Voetbal Totaal stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van
de jeugdspeler opgelopen bij de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten.

Voetbal Totaal is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s)
en/en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler. Bij schade door
onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid. Bij aanmelding wordt na betaling
de deelnemer toegelaten tot het evenement. Indien geen betaling geschiedt kan
een factuur uit handen worden gegeven en kunnen deelnemers niet meer
deelnemen aan andere activiteiten. Tenzij een geldende en moverende reden.

Teruggave van een deel van lesgeld/scouting of andere activiteit is alleen mogelijk
bij gebleken overmacht (zoals bij duidelijk aantoonbare blessures of langdurige
ziektes van de jeugdspeler). Bedrag/tegoed wordt dan middels een tegoedbon
vergoed.

De teruggave van lesgeld/scouting of andere activiteit is niet verplicht door de
Voetbal Totaal. Hiervoor  zijn regels opgesteld. Vooraf dient een veld gehuurd te
worden incl. voorschot, trainers ingehuurd te worden en eet en drinkwaren besteld.

Regels:

Terugbetaling van elk scouting event of andere activiteit geschiedt tot 21 dagen
voor aanvang van het event. Latere annulering is uitsluitend mogelijk in geval van
ongeval, sterfgeval, ernstige blessure, ziekte of andere persoonlijke calamiteiten
betreffende de voetballer of wederpartij, mits de wederpartij dit op verzoek van Voetbal
Totaal aannemelijk maakt. De wederpartij is in die gevallen gerechtigd de deelname,
zonder extra kosten, te verplaatsen naar een andere door Voetbal Totaal aangeboden
datum en tijd.

Binnen 21 dagen tot 14 dagen van het event wordt 75% terugbetaald. 14 dagen tot
1 week 50%. 1 Week voor aanvang geschiedt geen terugbetaling.



Reclame en sponsoring:

Inzake advertenties/content/video’s in Voetbal Totaal Magazine en de AMVA vragen
we vooraf 50% en achter 50% van de betaling. Door overmacht die wordt wordt
bepaald door de organisator en de locatie van het evenement wordt wordt het
bedrag terugbetaald minus de administratiekosten van 12,50

De jeugdspelers worden aangenomen op  Voetbal Totaal scouting en/of activiteiten
door middel van het invullen van het digitale inschrijfformulier op de site
www.voetbaltotaal.net of via www.linkpay.nl.

Dit geldt zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Voetbal Totaal verplicht zich de
jeugdspeler een training aan te bieden onder begeleiding van een gediplomeerde
trainer, of nog in opleiding hiervoor.

Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden bij de Voetbal Totaal Indien door
de weersomstandigheden de training/wedstrijd/scouting wordt afgelast, zal deze
worden ingehaald. Bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing voor alle
deelnemers van de trainingen/wedstrijden scouting en andere activiteiten

http://www.linkpay.nl

