
Algemene voorwaarden 'Voetbalschool Atletico vzw” 
 
Bij inschrijving voor één van de activiteiten, georganiseerd door de vzw Voetbalschool Atletico, gaat u automatisch en volledig akkoord met alle 
aspecten van de organisatie, volgens de hieronder gestelde voorwaarden, inclusief het engagement om de volledige inschrijvingssom te betalen. 
Specifieke afspraken per locatie of organisatie zijn altijd bindend van zodra ze gecommuniceerd werden (per mail), bijvoorbeeld via een 
genaamde “Infobrief”. 
Daar waar gerefereerd wordt aan Voetbalschool Atletico of Atletico wordt de organisator van de betreffende activiteit bedoeld, dit is: Voetbalschool 
Atletico vzw. Voetbalschool Atletico vzw is organisator van wekelijkse trainingsactiviteiten en vakantiestages voor zowel spelers als keepers. 
 
Inschrijven 
Deelnemers worden ingeschreven voor de volledige duur van een schooljaar of stage. Het feit dat men desgevallend met Atletico een 
betalingsplan overeen is gekomen is, doet daaraan geen afbreuk. 
De inschrijving en dus ook verzekering van een leerling gaat pas in uitvoering, van zodra het inschrijvingsgeld volledig of volgens 
overeengekomen plan betaald is. Een leerling kan niet aan de training(en) deelnemen zo lang de verschuldigde som niet betaald is. 
 
Betalingsvoorwaarden 
Samen met het insturen van een inschrijvingsformulier wordt een voorschot gevraagd. Deze beide samen vormen de officiële inschrijving. Het 
voorschot bedraagt voor alle activiteiten €50. Dit voorschot wordt integraal eigendom van Voetbalschool Atletico en kan in géén geval teruggeëist 
worden, behalve bij wettige medische attesten van ernstige en langdurige ziektes of kwetsuren. 
De saldo’s zullen opgevraagd worden per mail en dienen uiterlijk betaald te zijn uiterlijk 14 dagen voor het begin van de activiteitenreeks waarvoor 
ingeschreven werd, zo niet zal men aan die activiteit niet kunnen deelnemen. 
Voor wie recht heeft op een “kansentarief” geldt een rechtstreekse onderhandeling over bedrag en betaling(-en). Om recht te hebben op een 
“kansentarief” zal hoe dan ook een bericht nodig zijn, afgeleverd door het OCMW of het gemeente-/stadsbestuur van de woonplaats van de 
aanvrager. 
Voor elk probleem in verband met betalingen, dient persoonlijk contact opgenomen te worden met de h. Eddy Van Oost, director van Atletico. Hij 
werkt met de betreffende persoono in alle discretie een regeling uit, zodat de inschrijving kan doorgaan. 
 
Annulering door Voetbalschool Atletico 
Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Voetbalschool Atletico besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren. Bij deze annulering 
volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.  
Voetbalschool Atletico kan ook, in geval van overmacht (zie de maatregelen bij de voorbije corona-epidemie) gedwongen worden bepaalde 
activiteiten uit te stellen of te annuleren. In dit geval gaat de inschrijving over naar de eerstvolgende gelijkaardige activiteit die Voetbalschool 
Atletico organiseert of kan of mag organiseren, zonder terugbetaling van het inschrijvingsbedrag, maar wel ten belope van het betaalde bedrag. 
 
Annulering door een ingeschrevene 
Het eventueel annuleren (om welke reden ook) van een inschrijving dient altijd schriftelijk te gebeuren, per mail, met opgave van de juiste reden en 
vergezeld van het benodigde medische attest. Naar gelang de reden en de tijd van de annulering, zal deze de volgende gevolgen hebben. 
Wanneer bij een inschrijving een voorschot betaald werd, blijft dit zoals eerder vermeld, verworven door Voetbalschool Atletico en zal dus niet 
terugbetaald worden. 
Annuleren tussen 1 maand en 1 dag voor een niet-medische reden heeft schrapping, maar geen restitutie van het inschrijvingsgeld voor gevolg. 
Annuleren van een volledige activiteit of een aanzienlijk deel daarvan omwille van een heel ernstig lichamelijk letsel, bevestigd middels een 
getuigschrift van de of een behandelende geneesheer, zal het inschrijvingsgeld volledig (voor de start van een activiteit) of proportioneel (bij een 
aan gang zijn activiteit, voor het aantal gemiste trainingen) terugbetaald worden. 
 
Gedragsregels 
Bij Voetbalschool Atletico wordt ernstig getraind en daarom wordt van elke deelnemer geëist dat hij of zij de nodige discipline, respect en ambitie 
aan de dag legt. De trainers en begeleiders zien hier nauwgezet op toe. Dat betekent: mondje houden als de trainer aan het woord is; gevolg 
geven aan hun richtlijnen; alles net houden; respect voor infrastructuur en eten; sportieve inzet tonen. 
 



De algemene leiding over alle activiteiten, regels en beslissingen van Voetbalschool Atletico vzw is in handen van de algemeen manager, de h. 
Eddy Van Oost. 
De trainingen staan onder de leiding van de trainer. 
De deelnemende spelers worden geacht zich te schikken naar alle richtlijnen die door de manager, trainer of andere begeleider die gegeven 
worden voor, tijdens en na de trainingen.          
                                                                           

De spelers worden ook geacht zich te houden aan de regels van sportiviteit, respect (tegenover de organisatie, de trainer en de mededeelnemers) 
en gezonde ambitie.Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of 
beschadiging door een deelnemer zullen de kosten voor nieuw materiaal worden verhaald op de betreffende deelnemer.  
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Bij het niet naleven van één van bovenvermelde items, of door een voor Atletico onaanvaardbaar gedrag van zowel de deelnemer als van zijn 
ouder(s), kan schorsing of verwijdering volgen, zonder enig recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.     
    
Kledij 
De spelers ontvangen van Voetbalschool Atletico vzw een uitrusting (zoals vermeld in de “Infobrief”) in huur.  Ze dragen deze verplicht op elke 
training. Ze worden na afloop normaliter eigendom van de deelnemers, die de volledige sessie of module vol maakten. Voor Voet&Bal, de 
Voetbalschool en de Keepersschool is dat 2 jaar. De aangeboden uitrusting voor de stagekampen van Atletico worden verworven voor de 
deelnemers, die hun volledige stageperiode volbrachten. 
Het dragen van (eigen) scheenbeschermers tijdens de training is verplicht, behalve voor Voet&Bal. Bij slechte weersomstandigheden mogen de 
spelers hun eigen regenjasje dragen boven hun Atletico-uitrusting, na toelating van de trainer of manager. 
 
Verzuim en afgelasting 
De trainingen vinden altijd plaats op de voorziene dagen en uren, uitgezonderd wanneer de Atletico daartoe bij overmacht niet in staat is of 
wanneer dit om bijzondere redenen met de deelnemers (hun ouders) overeengekomen werd. 
Wie om ernstige redenen niet kan aanwezig zijn, verwittigt minstens een dag op voorhand de trainer, zodat die daarmee kan rekening houden bij 
de voorbereiding van zijn training. Bij afwezigheden dient steeds de juiste reden daarvan vermeld te worden. 
Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt 
uitgesteld. Communicatie hierover verloopt zo snel mogelijk via het opgegeven mailadres, gsm-nummer of WhatsApp-bericht. 
Eventueel afgelaste trainingen worden in de mate van het mogelijke ingehaald. Voetbalschool Atletico vzw is vrij in de bepaling wanneer dit 
gebeurt. De inschrijvende ouders worden hierover ingelicht. 
Een leerling kan door het management uitgesloten worden, met verlies van alle rechten en terugbetaling, vanaf drie niet verwittigde afwezigheden, 
of door wangedrag.  
Een verzuimde training kan niet worden ingehaald en geeft in geen geval recht op restitutie van inschrijfgeld. 
 
Aansprakelijkheid en klachten 
Voetbalschool Atletico vzw noch de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar ze te gast is, kan aansprakelijk worden gesteld bij diefstal, 
vernieling of letsel aangebracht door derden.  
Deelnemers aan activiteiten van Voetbalschool Atletico zijn verzekerd voor lichamelijke letsels, opgelopen tijdens de activiteit van de Atletico 
school of een Atletico stage. Alle concrete info over de modaliteiten van deze verzekering is te vinden op de website van Voetbalschool Atletico 
Atletico (www.atletico.be/verzekering). 
Klachten kunt u per mail of per post richten aan de verantwoordelijke organisator van de betreffende activiteit: eddy.vanoost@atletico.be of 
Voetbalschool Atletico vzw, Posthoornstraat 38/0101, 9870 Zulte-Machelen. 
 
Gegevens 
De inschrijvende ouder is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens van de deelnemende speler. Dit om ons toe te laten 
efficiënt en effectief te organiseren en te communiceren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen 
of telefoonnummers.  
 



Beeldmateriaal 
Alle audio en/of visuele opnames door Voetbalschool Atletico gemaakt tijdens haar activiteiten, zijn automatisch eigendom van Voetbalschool 
Atletico vzw. Door zijn of haar inschrijving voor de weektrainingen of stage(s) geeft de deelnemer of zijn ouder(s) aan Voetbalschool Atletico vzw 
het recht de beelden te gebruiken voor enkel alle promotionele of eventueel commerciële doeleinden van Voetbalschool Atletico vzw. Dit in 
overeenstemming met de privacywetgeving in Europa (GDPR). 
Bij inschrijving geeft men automatisch de toestemming om opgenomen te worden in het databestand van de digitale nieuwsbrief. 
 
 
Voor Voetbalschool Atletico Atletico vzw, Eddy Van Oost, algemeen manager.. 
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