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algemene voorwaarden
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1. NOC*NSF

De vereniging Nederlandse Olympisch Comité* Nederlandse Sport
Federatie, gevestigd aan de Papendallaan 60 te Arnhem.

2. Deelnemer

Degene die zich na invulling en digitale verzending van het
inschrijfformulier heeft ingeschreven voor een opleidingsactiviteit.

3. Opleidingsactiviteit

Opleidingen, modulen, cursussen, workshops, trainingen, scholingen,
etc. welke door NOC*NSF | Academie voor Sportkader worden
verzorgd.

4. Startdatum

de eerste bijeenkomst van een opleidingsactiviteit, waarvan de datum
bij de inschrijfbevestiging aan de deelnemer is medegedeeld.

5. Website

De website www.sportopleidingen.nl

6. Bewijs van Deelname

Schriftelijk bewijs dat een deelnemer ontvangt indien de deelnemer
heeft deelgenomen aan de opleidingsactiviteit.

7. Certificaat

Schriftelijk bewijs dat een deelnemer ontvangt indien de deelnemer
de opleidingsactiviteit met een positief resultaat heeft afgerond.

Artikel 2

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan
en overeenkomsten met NOC*NSF, Academie voor Sportkader (hierna: “NOC*NSF”),
betreffende deelname aan een opleidingsactiviteit.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk na schriftelijke
bevestiging daarvan door NOC*NSF.

Artikel 3

Inschrijving en totstandkoming van de overeenkomst

1. Inschrijving voor een opleidingsactiviteit kan uitsluitend digitaal door invulling van het
inschrijfformulier op de website. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het invullen en
verzenden van het juiste inschrijfformulier.
2. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben verkregen van hun wettelijk
vertegenwoordiger.
3. Direct bij inschrijving moet de betaling voor de opleidingsactiviteit volgens de instructies op
de Website worden voldaan.

www.sportopleidingen.nl

2

4. De overeenkomst tussen NOC*NSF en deelnemer betreffende deelname aan een
opleidingsactiviteit komt na inschrijving en betaling door de deelnemer tot stand door de
digitale bevestiging van de inschrijving door NOC*NSF. Deze bevestiging vindt plaats onder
de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleidingsactiviteit, beschikbaarheid van
plaats en voldoen aan eventuele toelatingseisen.
5. Deelnemer is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens per e-mail te melden via
het e-mailadres: opleidingen@nocnsf.nl.

Artikel 4

Prijzen

1. De prijzen voor de opleidingsactiviteiten staan vermeld op de Website.
2. De gepubliceerde prijzen als hiervoor bedoeld zijn bindend en inclusief omzetbelasting
studiemateriaal (tenzij anders vermeld), doch exclusief examengeld.

Artikel 5

Annulering door Deelnemer

1. Indien de opleidingsactiviteit door deelnemer wordt geannuleerd geldt de volgende
annuleringsregeling:
a. Annulering van een opleidingsactiviteit kan uitsluitend geschieden via een e-mail op het
volgende e-mailadres: opleidingen@nocnsf.nl;
b. Annulering tot 14 dagen voor de startdatum van de opleidingsactiviteit is kosteloos;
c. Bij annulering binnen 14 dagen voor de Startdatum van de opleidingsactiviteit worden
alle door NOC*NSF gemaakte kosten, zoals administratiekosten, eventuele
materiaalkosten, kosten van de workshop(s), eventuele kosten van een adviesgesprek
dan wel leercoachbegeleiding en reserveringskosten in rekening gebracht.

Artikel 6

Tussentijdse beëindiging door Deelnemer

1. Deelnemer kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging door
deelnemer leidt niet tot restitutie van het lesgeld (al dan niet inclusief materiaalkosten).
2. Het voorgaande lid is niet van toepassing indien de tussentijdse beëindiging plaatsvindt op
basis van een medisch advies of op advies van de docenten van de opleidingsactiviteit
waaraan wordt deelgenomen. In het eerst genoemde geval is een verklaring van een arts
noodzakelijk. Bij het bedrag dat voor restitutie in aanmerking komt houdt NOC*NSF rekening
met de duur dat de opleidingsactiviteit reeds is gevolgd door de deelnemer en de eventueel
door NOC*NSF gemaakte kosten ten behoeve daarvan.

Artikel 7

Annulering en weigering door NOC*NSF

1. NOC*NSF is gerechtigd tot twee werkdagen voor de startdatum een opleidingsactiviteit te
annuleren, indien daartoe voor NOC*NSF voldoende gegronde reden aanwezig is.
2. NOC*NSF is gerechtigd een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren.
3. In de hiervoor genoemde gevallen heeft de deelnemer - indien van toepassing - recht op
terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.
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Artikel 8

Lestijden en plaats

NOC*NSF behoudt zich het recht voor om ten aanzien van (een gedeelte van) de
opleidingsactiviteit organisatorische (bijvoorbeeld een andere datum, locatie of tijd dan
oorspronkelijk is medegedeeld) en inhoudelijke (bijvoorbeeld lesmateriaal) wijzigingen aan te
brengen.

Artikel 9

Certificaat/ Bewijs van deelname

1. Indien een opleidingsactiviteit afgesloten wordt met het een zogeheten Proeve van
Bekwaamheid (PVB), leidt dit bij een positieve beoordeling tot een certificaat.
2. In andere gevallen dan hiervoor bedoeld levert deelname aan één van de
opleidingsactiviteiten en het maken van de bijbehorende (huiswerk)opdrachten geen
kwalificering op binnen de Kwalificatiestructuur Sport (KSS), maar draagt het bij aan de
(door)ontwikkeling van competenties uit de KSS en levert het een Bewijs van Deelname op.
3. Deelname aan één van de opleidingsactiviteiten via een sportbond kan licentiepunten of
andere voordelen opleveren vanuit de betreffende sportbond. Iedere sportbond is autonoom
en bepaalt zelf welke waarde ze toekent aan de opleidingsactiviteiten van NOC*NSF.

Artikel 10

Intellectuele eigendom

1. Het auteursrecht op het door NOC*NSF verstrekte studiemateriaal berust bij NOC*NSF.
2. Niets uit het studiemateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOC*NSF.
3. De deelnemer is niet gerechtigd het materiaal als bedoeld in lid 1 op enigerlei wijze aan
derden af te staan of in gebruik te geven.

Artikel 11

Aansprakelijkheid

1. NOC*NSF sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook ontstaan
tijdens een opleidingsactiviteit van NOC*NSF, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is
van opzet of grove schuld van NOC*NSF of door haar ingeschakelde derden.
2. NOC*NSF is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel derving van inkomsten.
3. NOC*NSF is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan
deelnemers toebehorende voorwerpen tijdens opleidingsdagen.
4. Alle schade door deelnemer toegebracht aan (eigendommen van) NOC*NSF, hetzij
moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal worden verhaald op deelnemer of diens
wettelijke vertegenwoordiger.
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Artikel 12

Persoonsregistratie

1. De gegevens van deelnemer als opgegeven op het inschrijfformulier worden door NOC*NSF
verwerkt met inachtneming van de geldende privacywetgeving. Voor maar informatie
hierover kan de privacyverklaring op de website worden geraadpleegd.

Artikel 13

Geschillen

1. Indien een deelnemer ontevreden is over producten of diensten verband houdende met de
opleidingsactiviteiten van NOC*NSF, dan kan de deelnemer contact opnemen met NOC*NSF
of een klacht indienen via het e-mailadres: opleidingen@nocnsf.nl.
2. Indien een deelnemer die een Proeve van Bekwaamheid heeft afgelegd het niet eens is met
de beslissing van toetsingscommissie van NOC*NSF kan een deelnemer bezwaar indienen bij
NOC*NSF.
3. Indien een deelnemer het niet eens met de beslissing op bezwaar dan kan een deelnemer in
beroep gaan bij de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCBT), zoals omschreven
in het Toet reglement Sport.
4. Op de overeenkomst tussen deelnemer en NOC*NSF is Nederlands recht van toepassing.
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