1. De overeenkomst tussen Voetbal Voor Mini’s (VVM) treedt in werking als het
aanmeldingsformulier ingevuld is en de proefles goed bevallen en betaald is.
2. Een seizoen bestaat uit 10 lessen. De kosten hiervan bedragen € 95,00. Dit bedrag kan worden
voldaan middels overschrijven op rekening NL92 KNAB 0502 8052 18 TNV Parkstad Mini’s
3. Een proefles is mogelijk. Na deze les besluiten we samen met de ouders of er een vervolg komt. Bij
verdere deelname aan het seizoen wordt deze les volledig in rekening gebracht te weten € 9,50. Bij
geen verdere deelname aan het seizoen brengen wij voor deze les € 7,50 in rekening.
4. Voetbal Voor Mini’s stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of materiële schade in welke vorm
dan ook.
5. Voetbal Voor Mini’s stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij
de trainingen. Voetbal Voor Mini’s is tevens niet aansprakelijk voor een al ontstane blessure(s) en/of
al aanwezige fysieke klachten van de Mini.
6. Tussentijds instromen is in overleg mogelijk mits er plek is. Het lesgeld bedraagt dan het aantal
overgebleven lessen x € 9,50.
7.Teruggave van (een deel) van het lesgeld is alleen mogelijk bij hoge uitzondering.
8. Indien de training door omstandigheden niet door kan gaan, zal deze ingehaald worden in een vrij
weekend of op een dan nog te bepalen datum. Deelnemers krijgen hier een mail van.
9. Voetbal Voor Mini’s maakt regelmatig foto’s en video-opnames tijdens de trainingen. Deze zijn
bedoeld voor promotie, opleiding en training. Mocht u daar bezwaar tegen hebben neem dan
contact met ons op.
10. Er dient voor het seizoen een AVG privacywetgevingformulier ingevuld te worden.
11. Bij ziekte of afwezigheid graag afmelden bij de trainer.
12. Op het einde van het seizoen hebben wij altijd 1 inhaalles. Resterend overgebleven lessen kunt u
niet meenemen naar een nieuw seizoen.

