Algemene Voorwaarden
Deelname
Spelers dienen minimaal 6 jaar oud te zijn om deel te mogen nemen aan de Skills2Goals
trainingen. Er geldt geen maximumleeftijd.
Indeling in de (Leeftijds-)groepen
Indeling in de verschillende (leeftijds-)groepen gebeurt in eerste instantie op basis van de
leeftijd (geboortejaar) van de speler/keeper. Daarnaast houdt Skills2Goals rekening met het
niveau van de speler/keeper en (het niveau van) de leeftijdsgroep.
Als het voor de speler/keeper en/of de leeftijdsgroep beter is om in een andere leeftijdsgroep te
trainen, overlegt Skills2Goals dit met de betreffende speler/keeper en ouders. In alle gevallen is
het uitgangspunt dat de ontwikkeling van de speler/keeper voorgaat op andere omstandigheden
die meewegen bij de indeling, bijv. het indelen bij een vriend/vriendin.
Afgelasting
Skills2Goals behoudt zich het recht voor om trainingen af te gelasten vanwege bijzondere
omstandigheden. Hiervan is in ieder geval sprake bij bijzondere weeromstandigheden,
onbespeelbare velden, niet beschikbare accommodatie, ziekte of overige bijzondere
omstandigheden en overmachtssituaties naar inschatting van Skills2Goals.
Afgelaste Skills2Goals Skillstrainingen worden als dit mogelijk is ingehaald. Hieraan zijn voor de
speler geen extra kosten verbonden. Je wordt persoonlijk via de email of whatsapp op de hoogte
gebracht van eventuele afgelastingen. Ook wordt hiervan melding gemaakt via Social Media.
Afmelden en gemiste trainingen
Als jij niet kan deelnemen aan de training(en) van Skills2Goals, dien je dit uiterlijk 4 uur (via
telefoon/mail/whatsapp/messenger) voor aanvang van de betreffende training door te geven
aan Skills2Goals.
Gemiste trainingen kunnen niet worden ingehaald. Gemiste en/of overgebleven trainingen
kunnen niet worden meegenomen naar een nieuw blok of een volgend seizoen. Voorgaande
geldt niet als er sprake is (geweest) van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij langdurige
ziekte of ernstige blessures. Dit naar beoordeling van en overeengekomen met Skills2Goals.
Opzegging
Nadat je je hebt aangemeld, is opzegging is op ieder moment mogelijk. Bij opzegging worden
de gevolgde trainingen 100% in rekening gebracht. De niet gevolgde trainingen worden voor
maximaal 50% gecrediteerd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen met Skills2Goals.
Factuur en betaling
Voor het betalen van de trainingen ontvangt de deelnemer een factuur via het opgegeven
emailadres. Betalingen dienen binnen de op de factuur aangegeven termijn te worden voldaan.
Bij niet tijdige betaling volgt er 1 herinnering. Bij niet tijdige betaling na de herinnering worden
na het verstrijken van de betaaltermijn van de aanmaning/herinnering incassokosten in
rekening gebracht. Skills2Goals behoudt zich daarbij het recht voor om de betreffende speler(s)
niet toe te laten op de training/het evenement voor zolang er niet is betaald.
Gezinskorting
Voor de Total Skills-/Keepers- en Privétrainingen geldt een gezinskorting van: 10% op het totale
tarief bij 2 spelers uit 1 gezin/huishouden en 20% korting op het totale tarief bij 3 of meer
spelers uit 1 gezin/huishouden.
Duur van de trainingen
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Alle Skills2Goals trainingen duren maximaal 1,25 uur.
Uitgangspunten bij de trainingen
Bij de Skills2Goals trainingen gaat Skills2Goals uit van de volgende algemene uitgangspunten:
alle skills worden voor zover van toepassing met beide benen aangeleerd.
alle skills worden aangeleerd met als doel dat deze functioneel kunnen worden
toegepast tijdens trainingen en wedstrijden.
Risico en aansprakelijkheid
Deelname aan de Skills2Goals trainingen is geheel op eigen risico. Skills2Goals is niet
aansprakelijk voor blessures en/of ongelukken die geschieden tijdens de skillstrainingen.
Indien er bijzonderheden zijn voor wat betreft de gezondheid of het gedrag van de
speler/keeper, dient dit te worden aangegeven bij de aanmelding. Skills2Goals probeert hier
zoveel mogelijk rekening mee te houden. Skills2Goals behoudt zich het recht voor om de
speler/keeper bij (voortdurende) gezondheids- en/of gedragsproblemen de deelname aan de
training(en) te ontzeggen.
Gedrag
Tijdens de trainingen en andere evenementen wordt van jou verwacht dat jij je netjes en
respectvol omgaat met de andere spelers/keepers, de skillstrainer(s) en de accommodatie en
materialen die door Skills2Goals worden gebruikt bij de gastvereniging.
Skills2Goals behoudt zich het recht voor om jou van de training weg te sturen als jij je niet goed
gedraagt. Ook kan Skills2Goals jou deelname aan de training ontzeggen, als jij je ernstig
misdraagt naar beoordeling van de Skills2Goals. In het laatste geval bestaat er geen recht op
terugbetaling van het deelnamegeld.
Kleding en schoeisel
Het is verplicht om tijdens de trainingen en/of andere officiële Skills2Goals evenementen de
door of via Skills2Goals aangeschafte officiële kleding te dragen. De speler/keeper dient de voor
het veld geschikte voetbalschoenen te dragen.
Portretrecht
Het is Skills2Goals toegestaan om gebruik te maken van bij activiteiten van Skills2Goals
gemaakt beeldmateriaal (foto’s/films etc.) van spelers/keepers/freestylers voor commerciële
(marketing-) activiteiten. Het claimen van portretrecht is in die gevallen dan ook niet mogelijk.
Privacyverklaring
Op de dienstverlening van Skills2Goals is de hiernavolgende privacyverklaring van Skills2Goals
van toepassing. Bij aanmelding dient ook op deze privacyverklaring akkoord te worden gegeven.
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P R I V A C Y V E R K L A R I NG
Skills2Goals verwerkt persoonsgegevens, waaronder mogelijk de uwe. De verwerking is in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Skills2Goals doet
er alles aan om datalekken en andere onzorgvuldige behandeling van uw kostbare gegevens te
voorkomen. Skills2Goals verwerkt zo weinig mogelijk gegevens op een zo zorgvuldig mogelijke
manier.
Welke gegevens verwerkt Skills2Goals?
Skills2Goals verwerkt doorgaans alleen de gegevens die u zelf hebt aangeleverd, zoals uw naam
en (mail)adres. Pas als dat nodig is voor de dienstverlening, zal Skills2Goals meer gegevens aan
u of aan derden (de overheid, de rechtbank) vragen of zelf aanmaken (in brieven).
Waarom gebruikt Skills2Goals uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Skills2Goals verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten met Skills2Goals. Deze overeenkomsten betreffen vrijwel altijd het organiseren
en geven van trainingen, clinics, voetbalverjaardagsfeesten en voetbalevenementen aan
particulieren, bedrijven en instellingen. De persoonsgegevens mogen ook worden gebruikt voor
(door u gevraagde) offertes, facturatie, incasso, mogelijke procedures bij klachten, en
dergelijke. De gegevens ook worden gebruikt om de diensten van Skills2Goals te verbeteren.
U kunt de website van Skills2Goals anoniem bezoeken
Skills2Goals maakt gebruikt van een hostingbedrijf met een beveiligde server. De website van
Skills2Goals bezoekt u anoniem. Er worden geen cookies verzonden vanaf de website. Er worden
geen IP-adressen of andere naar u herleidbare gegevens verwerkt in de door de host
gegenereerde statistiek, die Skills2Goals kan raadplegen. Skills2Goals gebruikt geen andere
manieren van bijhouden van gegevens van websitebezoekers en heeft geen toestemming
gegeven aan derden (Facebook, Google) om dat te doen. Er staan geen tracking pixels of andere
verborgen manieren om u te volgen op de site.
Zo veel mogelijk off line
Skills2Goals gebruikt geen online mailtoepassing, maar alleen de online kantoorapplicaties
(Outlook, Office 365, Google Drive of vergelijkbare technologie). De laptop van Skills2Goals
bevindt zich niet in een netwerk, maar is wel beveiligd verbonden met het internet. Skills2Goals
gebruikt daarvoor software (antivirus, malwareprotectie, firewall) en wachtwoorden. Als zich een
probleem zou voordoen, dan houdt Skills2Goals u daarvan direct op de hoogte en zal
Skills2Goals dit direct melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Mailverkeer met Skills2Goals: zo veilig mogelijk
Mailverkeer van en aan Skills2Goals verloopt via de server van de host, die voldoet aan de
privacyregels. Inkomende mail wordt veilig opgeslagen op de server en in de mailbox op de
beveiligde laptop van Skills2Goals in een kantoor dat voldoende veilig is en waar geen
bezoekers komen. De mail blijft op de laptop bewaard zo lang dat voor de dienstverlening nodig
is.
Uw data, brieven, documenten en andere persoonsgegevens: zo weinig mogelijk
Als u een overeenkomst van dienstverlening met Skills2Goals aangaat, dan is het nodig en u
bent dat volgens de overeenkomst en algemene voorwaarden ook verplicht, om alle stukken die
Skills2Goals nodig heeft voor de dienstverlening aan Skills2Goals te geven. Skills2Goals maakt
doorgaans ook zelf stukken met uw persoonsgegevens, zoals facturen en mails.
Het kan voor de dienstverlening van belang en noodzakelijk zijn dat Skills2Goals bijzondere
persoonsgegevens van u verwerkt, zoals medische gegevens gegevens, bijvoorbeeld aangaande
de gezondheid van uw zoon/dochter.
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Al deze gegevens worden digitaal opgeslagen op de beveiligde laptop van Skills2Goals. Deze
blijven daar bewaard zo lang dat voor de dienstverlening nodig is. Verzenden van digitale
gegevens gebeurt alleen aan uzelf. Uw gegevens worden nooit zonder uw uitdrukkelijke verzoek
of toestemming online gezet of aan derden verstrekt.
Verder bewaart Skills2Goals al deze noodzakelijke gegevens als backup op een externe harde
schijf, die niet aan het internet, wifi of elektronisch apparaat is gekoppeld en die wordt bewaard
in een beveiligde woning. Deze gegevens worden alleen met uw toestemming en/of voor zover
nodig met derden gedeeld, die allen ook voldoen aan de privacyregels.
Skills2Goals werkt zo veel mogelijk zonder papieren dossiers.
Geen ongevraagde reclame
Skills2Goals benadert nooit ongevraagd personen voor marketingdoeleinden. Skills2Goals houdt
voor marketingactiviteiten gericht op bedrijven/instellingen lijsten bij, met daarin
bedrijfsgegevens en naam, functie en mailadres van de contactpersoon. Deze lijsten worden
nooit gedeeld met derden. De gegevens zijn zelf door de betrokkene gedeeld met Skills2Goals
of zijn afkomstig van LinkedIn of andere Social Media services, waaraan de betrokkene
toestemming tot het delen heeft gegeven. Skills2Goals houdt natuurlijke personen alleen met
toestemming op de hoogte van nieuws, onder meer over nieuwe publicaties van Skills2Goals.
Rechten van betrokkenen
Indien u denkt of weet dat Skills2Goals uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt (per e-mail via
info@skills2goals.nl) om inzage vragen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een kopie van deze
gegevens via de digitale weg. Als deze gegevens feitelijke onjuistheden bevatten of als u denkt
dat Skills2Goals onterecht uw gegevens verwerkt, dan kunt u vragen de gegevens te wijzigen of
te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om, indien u niet langer wilt worden benaderd
met informatie over diensten of nieuws, uw toestemming aan Skills2Goals intrekken.
Mocht u het niet eens zijn met de reactie van Skills2Goals op uw verzoeken, dan kunt u dat
melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een verzoekschrift indienen bij de rechtbank in de
regio waar u woont.
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