Inschrijfformulier Unicum Voetbal Academie
Tjalk 2418, 8232 LV Lelystad, kvk 58709657 NL78 RABO 0129 0688 88

Gegevens ouders/verzorgers

Gegevens deelnemer *

Achternaam:

Achternaam:

Voorletters:

Voorletters:

Adres:

Roepnaam:

Postcode:

Geboortedatum:

Woonplaats

Voetbalclub:

Telefoon:

Team:

Mobiel:

Geslacht:

Emailadres:

Eventuele gezondheidsklachten en/of

Roepnaam:

medicijn gebruik:

Geslacht:
Bovenstaande deelnemer geef ik op voor de Unicum Voetbal Academie. Elke maand maak ik € 30,00 (bij
voorkeur via automatische incasso)** over op rekening nummer NL78 RABO 0129 0688 88 t.a.v. Stichting
Unicum Voetbal Academie onder vermelding van naam deelnemer. Bij vragen kunt u bellen met Peter
van der Horst +316 3956 0410.
Door inzending van dit formulier bevestigd u als ouder/verzorger dat u akkoord gaat met de algemene
voorwaarden die u verder op dit formulier vindt.

Naam + voorletters:
Datum:
Handtekening:

* meer kinderen in de familie, per kind één inschrijfformulier invullen s.v.p.
** Voor de genoemde € 30,00 per maand ontvangt uw kind 2 trainingen per week.

Algemene voorwaarden Unicum Voetbal
Academie
Algemene voorwaarden Stichting Unicum voetbal Academie'
Bij inschrijving voor één van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.
Daar waar gerefereerd wordt aan De Unicum Voetbal Academie wordt de organisator van de betreffende activiteit
bedoeld, dit is De Voetbal Academie van vv Unicum, tenzij anders vermeld. De Unicum Voetbal Academie biedt
haar diensten aan via www.unicumlelystad.nl
Betalingsvoorwaarden Bij inschrijving voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving
kracht bij zal zetten door de verschuldigde 1e maandtermijn binnen 10 dagen na bevestiging van inschrijving te
voldoen. Mochten wij uw betaling niet ontvangen zullen wij u herinneren in de informatiemail voorafgaand aan de
activiteit. Op de bevestiging (en tevens digitale factuur) die wij u sturen kunt u alle betalingsgegevens terugvinden. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan De Unicum Voetbal Academie besluiten de betreffende activiteit
uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.
Annuleringsvoorwaarden Annuleren tot 1 maand vóór de (eerste) activiteit is kosteloos, hierna zien wij ons
genoodzaakt om één maand betaling in rekening te brengen voor reeds gemaakte kosten. Annuleren binnen 14
dagen voor de (eerste) training betekent dat wij twee maanden in rekening brengen. In geval van een ernstige
blessure is het in overleg altijd mogelijk om met de trainingen van de Unicum Voetbal Academie te stoppen. Uiteraard vervalt de betalingsverplichting. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel word en
bekeken. Annuleren kan alleen per e-mail: unicumvoetbalacademie@gmail.com
Aansprakelijkheid en klachten De Unicum Voetbal Academie en de vv Unicum kan nooit aansprakelijk worden
gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden. Tenzij anders vermeld. Deelnemers aan activiteiten van de Unicum Voetbal Academie zijn verzekerd voor letsel door toedoen (of nalatigheid) van de organisator en/of haar medewerkers. Klachten kunt u per post richten aan de organisator van de betreffende activiteit,
per adres op Tjalk 2418, 8232 LV Lelystad
Gedragsregels Het dragen van scheenbeschermers tijdens de training is verplicht. Deelnemers dienen zich voor,
tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of
beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.
Verzuim en afgelasting Een verzuimde training kan in overleg worden ingehaald, het kan dan wel zijn dat de
inhaaltraining in een andere groep plaats vind. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van
extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover
verloopt via de website www.unicumlelystad.nl of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele
afgelaste activiteiten worden ingehaald. De Unicum Voetbal Academie is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet
aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.
Overig U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij veelal per e-mail. Alle audio en/of visuele opnames door
Unicum Voetbal Academie ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van de Academie.
Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men De Academie het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van De Voetbalschool. Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een eventuele digitale nieuwsbrief. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande de
activiteit per email aan te geven aan het bestuur van Unicum Voetbal Academie.
TRIANINGSCHEMA UNICUM ACADEMIE 2013 -2014.

Maandag

16:15-17:05

17:15-18:05

Dinsdag

16:15-17:05

17:15-18:05

Woensdag

12:15-13:05

13:15-14:05

Donderdag

16:15-17:05

17:15-18:05

Vrijdag

16:15-17:05

17:15-18:05

Zondag

09:15-10:05

10:15-11:05

14:15-15:05

16:15-17:05

17:15-18:05

11:15-12:05

12:15-13:05

13:15-14:05

18:15-19:05

