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Algemene Voorwaarden Voetbalschool Topskills  

1. Definities:  

1.1 Topskills: handelsnaam van JK Totaal Sales en Vamonoz, eenmanszaak van Jorco de Kok, gevestigd aan de Sint Vincentiusstraat 82a te 
Oosterhout.  

1.2 De Klant: De ouder(s)/verzorger(s) die als natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf een 
overeenkomst sluit met Topskills betreffende het afnemen van de door Topskills aangeboden diensten voor een kind met wie hij een 
huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem wordt onderhouden dan wel waarvoor hij een pleegvergoeding ontvangt in het 
kader van de Wet op de Jeugdzorg of vervangende vergelijkbare wetgeving. 

1.3 Het Kind: het in 1.2 bedoelde kind van de Klant.  

2. Algemeen  

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst tussen de Klant en 
Topskills. 
2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. 
2.3 Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan wordt zij vervangen door een geldige bepaling die 
het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.  

3. Inschrijving en betalingsvoorwaarden  

3.1 Aanmelding voor deelname aan één van de activiteiten van Topskills kan uitsluitend geschieden door inzending door de Klant van het 
inschrijfformulier op de website van Topskills. Topskills behoudt zich het recht voor te allen tijde inschrijvingen van deelnemers te 
weigeren. 
3.2 Na de dag van inschrijving heeft de Klant het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen af te zien van deelname. Indien de 
Klant op eigen verzoek en gedurende de voormelde bedenktijd gebruik maakt van de diensten van Topskills en de Klant vervolgens gebruik 
maakt van de mogelijkheid om alsnog af te zien van verdere deelname dan is de Klant een evenredige vergoeding verschuldigd aan 
Topskills. 
3.3 Indien de Klant na de voormelde bedenktijd besluit af te zien van verdere deelname aan één van de activiteiten van Topskills vindt géén 
teruggave van het inschrijfgeld plaats. Slechts in geval van een ernstige blessure kan dat anders zijn. U dient dan wel een doktersverklaring 
te overleggen aan Topskills. 
3.4 Bij inschrijving voor één van de activiteiten van Topskills dient de Klant het verschuldigde inschrijfgeld binnen 8 dagen na bevestiging 
van inschrijving en ontvangst van de factuur te voldoen per overschrijving. Deelname aan één van de activiteiten van Topskills is alleen 
mogelijk als de betaling ontvangen is. 
3.5 Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Topskills besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt 
restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.  

4. Ziekte  

Bij ziekte van het Kind is deelname aan de activiteiten van Topskills niet mogelijk. Indien een Kind bij de start van de activiteiten ziek blijkt 
te zijn zal de Klant worden verzocht het kind op te komen halen.  

5. Verwerking en beheer van persoonsgegevens  

5.1 Topskills houdt zich bij de verwerking en het beheer van persoonsgegevens aan het bepaalde in de Wet bescherming 
persoonsgegevens. Topskills verwerkt gegevens van/over de Klant en het Kind alleen in relatie tot haar dienstverlening, behoudens bij wet 
vastgestelde uitzonderingen. Dit geldt zowel voor de gegevens die Topskills van de Klant ontvangt als voor de gegevens die Topskills 
ontvangt van een beroepsbeoefenaar in het kader van zijn beroepsuitoefening. Met de aanmelding van het Kind verleent de Klant 
toestemming voor de verwerking en het beheer van zijn gegevens en die van het Kind.  

 

5.2 Alle audio en/of visuele opnames door Topskills ten tijde van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van Topskills. Bij 
aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft de Klant Topskills het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele 
doeleinden van Topskills. 
5.3 In de privacyverklaring van Topskills wordt op een rijtje gezet welke gegevens door Topskills worden verwerkt, voor welke doeleinden 
Topskills dat doet en hoe met de voormelde persoonsgegevens wordt omgegaan.  
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6. Aansprakelijkheid en klachten  

6.1 Het deelnemen aan één van de activiteiten van Topskills is geheel voor eigen risico van de Klant en/of het Kind. Topskills is niet 
aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die de Klant en/of het Kind mocht lijden als gevolg van deelname aan één van de 
activiteiten van Topskills, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Topskills toe te rekenen opzet, grove schuld of nalatigheid. Deze 
uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals mogelijk schade ten gevolge van letsel en/of overlijden. 
6.2 Indien – ondanks het bepaalde in artikel 6.1 – aansprakelijkheid van Topskills voor de schade van de Klant en/of het Kind moet worden 
aangenomen, blijft de verplichting van Topskills tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van 
Topskills ter zake van die schade uitkeert.  

6.3 De Klant en/of het Kind dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten 
gevolge van zijn of haar overlijden, letsel of ziekte als gevolg van deelname aan één van de activiteiten van Topskills. 
6.4 De Klant en/of het Kind zal Topskills vrijwaren voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Klant en/of het Kind 
toe te rekenen handelen of nalaten. De Klant en/of het Kind dient voldoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor 
voormelde schade. 
6.5 Topskills en/of de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar Topskills te gast is niet aansprakelijk voor schade, verlies, of 
diefstal van eigendommen van de Klant en/of het Kind.  

7. Verplichtingen van de Klant/het Kind  

7.1. De Klant en/of het Kind houden zich aan de door Topskills gegeven instructies en aanwijzingen. De Klant en/of het Kind dienen 
zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Bij het niet naleven van voormelde verplichtingen kan schorsing of verwijdering volgen. 
Indien sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door de Klant en/of het Kind van de trainingsmaterialen van Topskills zullen 
de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende Klant en/of het Kind.  

7.2 Het dragen van scheenbeschermers tijdens één van de activiteiten van Topskills is verplicht. 
7.3 De Klant is verplicht om bijzonderheden (als bijvoorbeeld blessures, medische aandachtspunten, allergieën, medicijngebruik) op het 
inschrijfformulier te vermelden. Eventuele wijzigingen daarin dient de Klant tijdig, doch in elk geval, vóórdat het Kind zal deelnemen aan de 
activiteit, mede te delen aan Topskills. 
7.4 De Klant en/of het Kind dienen wijzigingen in het postadres, emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk en 
elektronisch aan Topskills mede te delen.  

8. Verzuim en afgelasting  

8.1 Een verzuimde activiteit van Topskills kan niet worden ingehaald en er vindt alsdan geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Ook bij 
schorsing of verwijdering zoals bedoeld in artikel 7 vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 
8.2 Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de 
activiteit van Topskills wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website www.topskills.nu of per e-mail aan het door u 
opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. Topskills is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden 
ingehaald, uiteraard wordt de Klant hierover ingelicht. In het geval dat het Kind niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit 
wordt ingehaald is er geen recht op restitutie.  

9. Accommodaties  

Topskills streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden op deugdelijke accommodaties. De toestand van het veld c.q. de velden is 
bepalend voor de keuze van de accommodaties. Indien mogelijk zal Topskills haar deelnemers toegang verschaffen tot 
kleedaccommodaties met natruimtes, dit is echter geen garantie. Topskills behoudt het recht activiteiten op enig moment te verplaatsen 
naar een andere accommodatie binnen dezelfde gemeente. Hierover zal de Klant tijdig ingelicht worden via mail en de website 
www.topskills.nu.  

10. Kleding  

Kleding welke wordt voorzien van extra bedrukking zoals een naam op het shirt kan niet geruild of geretourneerd worden.  

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Topskills en de Klant en/of het Kind is het Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Partijen trachten eventuele geschillen zelf in trachten om geschillen eerst zelf en wel door middel van minnelijk overleg tot oplossing 
te brengen. Indien de partijen daarin niet slagen, zal het geschil met uitsluiting van de gewone rechterlijke macht, worden beslecht door de 
bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West- Brabant, locatie Breda.  

 
 
 


