
 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten 
die worden gesloten tussen Feyenoord Soccer Schools (hierna: “FSS”) en derden. 

Definities 

Aanmelding: Een aanmelding geschiedt door middel van het invullen van het online 
aanmeldingsformulier. Een aanmelding wordt pas definitief nadat het verschuldigde bedrag 
door FSS is ontvangen. 

Deelnemer: Een natuurlijk persoon die voornemens is om deel te nemen aan een 
Evenement of een natuurlijk persoon die daadwerkelijk deelneemt aan een Evenement. Een 
deelnemer is 6 jaar of ouder met een maximumleeftijd van 16 jaar, tenzij expliciet anders 
vermeld. 

Deelnamevergoeding: De vergoeding die de Deelnemer verschuldigd is aan FSS voor de 
deelname aan een Evenement. 

Evenement: Een door FSS georganiseerd eendaags of meerdaags voetbalevenement voor 
kinderen in de leeftijdscategorie die voor het desbetreffende Evenement is aangewezen, 
zoals doch niet uitsluitend Feyenoord Soccer Camps, Feyenoord Keeperskampen, 
Feyenoord Talenttrainingen, Feyenoord Keepers Talenttrainingen en Feyenoord 
Voetbalmiddagen. 

Locatie: De locatie waar een Evenement wordt gehouden, te weten Varkenoord of een 
andere door FSS aangewezen locatie. 

Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden  

Artikel 1: Aanmelding 

1.1 De Aanmelding geschiedt door middel van het invullen van het online 
aanmeldingsformulier via www.feyenoord.nl/soccerschools.  

1.2 Mondelinge aanmelding is niet mogelijk.  
1.3 De wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer dient akkoord te zijn met de 

Aanmelding.  
1.4 Het aanmeldingsformulier moet juist en volledig zijn ingevuld, en dient in alle gevallen 

een rechtsgeldig e-mailadres van de (ouder en/of verzorger van de) Deelnemer te 
bevatten. 

1.5 Bij de Aanmelding dient in het veld “opmerkingen” te worden vermeld of sprake is van 
eventuele bijzonderheden aangaande de Deelnemer die redelijkerwijs van invloed 
kunnen zijn op de deelname van de Deelnemer aan het Evenement, zoals 
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend medische aandachtspunten, dieet, allergieën en 
medicijngebruik. 

1.6 Een Aanmelding geschiedt voor de gehele periode van het Evenement.  
1.7 Een Aanmelding is pas definitief nadat FSS de Deelnamevergoeding volledig heeft 

ontvangen. FSS zal de Deelnemer vervolgens per (automatische) e-mail een 
bevestiging van deelname sturen. 

1.8 Nadat FSS de Deelnemer de bevestiging van Deelname heeft gestuurd, is de 
Aanmelding onherroepelijk en kan de Aanmelding niet meer worden geannuleerd. 

 



 
 
1.9 Nadat FSS de Deelnemer de bevestiging van Deelname heeft gestuurd, kan de 

Deelnemer tot twee weken voor aanvang van een Evenement een verzoek indienen 
om te worden overgeplaatst naar een andere vergelijkbaar Evenement in hetzelfde 
kalenderjaar. 

1.10 Het staat FSS vrij om een Aanmelding c.q. Deelnemer om haar moverende redenen 
te weigeren. 

1.11 Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt tot het maximum aantal 
Deelnemers aan een Evenement is bereikt.  

1.12 Alle correspondentie tussen FSS en de Deelnemer verloopt per e-mail, vanuit FSS 
via soccerschools@feyenoord.nl. 

1.13 De Deelnemer is verplicht eventuele wijzigingen in zijn e-mailadres per ommegaande 
aan FSS door te geven. 

Artikel 2: Deelnamevergoeding & Korting 

2.1 De Deelnamevergoeding voor deelname aan een Evenement dient vóór de door FSS 
gestelde betalingstermijn volledig aan FSS te zijn voldaan op het door FSS 
aangegeven bankrekeningnummer. Betaling geschiedt via het daarvoor bestemde 
online betalingssysteem. 

2.2 Het staat FSS vrij om per Evenement de Deelnamevergoeding vast te stellen, mits 
deze tijdig en voorafgaand aan de Deelnemer kenbaar wordt gemaakt. 

2.3 Het staat FSS vrij om in aanvulling op de Deelnamevergoeding een redelijk bedrag 
aan administratiekosten bij de Deelnemer in rekening te brengen. 

2.4 Het staat FSS vrij om per Evenement de betalingstermijn vast te stellen, mits deze 
tijdig en voorafgaand aan de Deelnemer kenbaar wordt gemaakt. 

2.5 Indien de Deelnemer de Deelnamevergoeding niet tijdig volledig op het door FSS 
aangegeven bankrekeningnummer heeft voldaan, vervalt het recht voor de 
Deelnemer om aan het Evenement deel te nemen. 

2.6 Indien een Evenement wordt afgelast vanwege onvoldoende Deelnemers, zal FSS de 
Deelnemer eerst de deelname aan een alternatief Evenement aanbieden. Indien 
geen alternatief Evenement kan worden gevonden, zal FSS de voor dat Evenement 
reeds voldane Deelnamevergoeding aan de Deelnemer restitueren. 

2.7 Indien de Deelnemer geheel of gedeeltelijk niet deelneemt aan een Evenement en/of 
zijn deelname tussentijds beëindigt en/of de Aanmelding op enigerlei wijze herroept 
of betwist nadat deze definitief is geworden, zal FSS de voor dat Evenement reeds 
voldane Deelnamevergoeding niet aan de Deelnemer restitueren. 

2.8 In afwijking van het bepaalde in artikel 2.9 van deze Voorwaarden kan FSS, indien 
naar het uitsluitende oordeel van FSS sprake is van het niet kunnen deelnemen door 
de Deelnemer aan een Evenement vanwege overmacht, aantoonbare onvoorziene 
omstandigheden of absolute verhindering aan de zijde van de Deelnemer (zoals 
langdurige ziekte, aantoonbare blessure, overlijdensgeval in de familie), besluiten om 
de reeds voldane Deelnamevergoeding gedeeltelijk, pro rata, alsnog aan de 
Deelnemer te restitueren. Een eventueel verzoek hiertoe dient door de Deelnemer 
tijdig, schriftelijk en met redenen omkleed bij FSS te worden ingediend. In geval van 
ziekte dient in ieder geval een doktersverklaring te worden bijgevoegd. 

2.9 Indien een Deelnemer lid is van de juniorclub van Feyenoord (“de Kameraadjes”), kan 
die Deelnemer aanspraak maken op een korting van 5% op de Deelnamevergoeding, 
zulks op basis van het relatienummer van de Deelnemer bij de Kameraadjes. 



 
 
 

Artikel 3: Afgelasting 

3.1 Het staat FSS vrij om een Evenement geheel (voor aanvangsdatum) of gedeeltelijk 
(na aanvangsdatum) af te gelasten indien sprake is van onvoorziene 
omstandigheden, overmacht (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend vanwege 
openbare orde en veiligheid, gesteldheid van de Locatie, ziekte van trainers, staking, 
tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosie(s), natuurramp(en), 
aardbeving, epidemie, pandemie, oorlog, terrorisme, terroristische dreiging, 
overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, materiaalgebrek) en/of iedere andere 
omstandigheid waarop FSS in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen. 

3.2 Ingeval van afgelasting van een (gedeelte van een) Evenement, zal FSS zo spoedig 
mogelijk een nieuwe datum c.a. data vaststellen, zoveel mogelijk aansluitend op de 
oorspronkelijke datum c.q. data. 

3.3 Ingeval van afgelasting van een (gedeelte van een) Evenement heeft de Deelnemer 
geen recht op enige vergoeding van de als gevolg van de afgelasting geleden schade 
van welke aard of omvang dan ook. FSS sluit aansprakelijkheid in dit verband 
volledig uit. 

Artikel 4: Evenement 

4.1 FSS deelt de Deelnemers aan een Evenement in verschillende leeftijdscategorieën 
in. 

4.2 FSS tracht bij de indeling zoveel mogelijk rekening te houden met de door een 
Deelnemer opgegeven voorkeuren. 

4.3 FSS zorgt dat een Evenement wordt geleid door een gekwalificeerde coördinator, bij 
voorkeur met een achtergrond als speler van Feyenoord. 

4.4 FSS zorgt dat bij een Evenement voldoende en gekwalificeerde trainers aanwezig 
zijn. 

4.5 FSS stelt de Deelnemer voorafgaand aan een Evenement op de hoogte van de 
kleding die door FSS aan de Deelnemer ter beschikking wordt gesteld.  

4.6 De Deelnemer is verplicht tijdens een Evenement de door FSS ter beschikking 
gestelde kleding te dragen en mag de kleding na afloop van het Evenement houden. 

4.7 Het shirt kan voor de Deelnemer worden voorzien van naam en rugnummer. De 
kosten hiervan zijn voor rekening van de Deelnemer en de door de Deelnemer bij de 
Aanmelding opgegeven gegevens zijn hiervoor leidend. 

4.8 De Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor passend schoeisel zonder afschroefbare 
noppen. 

4.9 De Deelnemer dient tenminste 15 minuten voor aanvang van het Evenement op de 
Locatie aanwezig te zijn. 

4.10 De Deelnemer dient tijdens het Evenement de instructies van de coördinator en 
trainers op te volgen. 

4.11 De Deelnemer c.q. zijn wettelijk vertegenwoordiger dient ervoor zorg te dragen dat de 
Deelnemer ten tijde van het Evenement verzekerd is tegen ziektekosten 
(zorgverzekering) en wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering), bij gebreke 
waarvan FSS de Deelnemer de deelname aan het Evenement kan weigeren. 

4.12 De Deelnemer neemt deel aan het Evenement geheel op eigen risico.  



 
 
4.13 FSS is jegens de Deelnemer niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade 

van welke aard of omvang dan ook, die door de Deelnemer wordt geleden in verband 
met de deelname aan het Evenement, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan 
de zijde van FSS. 

4.14 FSS is jegens de Deelnemer niet aansprakelijk voor diefstal, het defect raken van 
persoonlijke eigendommen, letsel en/of blessures. 

4.15 Indien de Deelnemer zich naar het oordeel van FSS tijdens het Evenement schuldig 
maakt aan wangedrag (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend mishandeling, geweld, 
agressie, diefstal, schelden, pesten of ernstig kwetsen en/of beledigen van andere 
Deelnemers en/of trainers), heeft FSS het recht om de Deelnemer uit te sluiten van 
verdere deelname aan het Evenement c.q. de Deelnemer de toegang tot de Locatie 
te ontzeggen, zonder restitutie van de Deelnamevergoeding. 

4.16 De Deelnemer is jegens FSS en/of andere Deelnemers en/of trainers aansprakelijk 
voor de als gevolg van zijn handelen veroorzaakte schade. 

4.17 Het staat FSS vrij om tijdens het Evenement audiovisuele opnames te maken en 
deze beelden, inclusief de portretten van de Deelnemers en/of hun wettelijke 
vertegenwoordiger(s), te gebruiken voor haar eigen promotionele en/of commerciële 
doeleinden. 

4.18 De door de Deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) gemaakte 
audiovisuele opnames kunnen uitsluitend dienen voor privégebruik. Het is niet 
toegestaan deze audiovisuele opnames openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of 
te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FSS. 

Artikel 5: Privacy  

5.1 FSS gaat op vertrouwelijke wijze om met de persoonsgegevens van de Deelnemer 
en zal hierbij te allen tijde de wettelijke voorschriften (waaronder de AVG / GDPR) in 
acht nemen.  

5.2 FSS kan de persoonsgegevens van de Deelnemer beschikbaar stellen aan 
Feyenoord ten behoeve van commerciële en promotionele acties vanuit Feyenoord. 
De Deelnemer kan FSS verzoeken om de persoonsgegevens niet te delen met 
Feyenoord voor voornoemde doeleinden. 
 

Artikel 6: Overig 

6.1 Op deze Voorwaarden en de overeenkomsten tussen FSS en de Deelnemer is 
Nederlands recht van toepassing. 

6.2 Alle geschillen die ontstaan tussen FSS en de Deelnemer en voortvloeien uit deze 
Voorwaarden of de tussen hen aangegane overeenkomst zullen ter beslechting 
worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam. 

6.3 FSS behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. 
6.4 Indien FSS overgaat tot wijziging van deze Voorwaarden, worden de gewijzigde 

voorwaarden onmiddellijk na wijziging van kracht en door FSS kenbaar gemaakt via 
www.feyenoord.nl/soccerschools. 

 

 


