Inschrijfvoorwaarden VolleybalACADEMIE
Inschrijving:
U heeft zich ingeschreven voor een opleiding/proeve van bekwaamheid (PvB) van de
VolleybalACADEMIE door het insturen van een ingevuld inschrijfformulier (inclusief
machtiging). Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de voor deze opleiding
geldende inschrijfvoorwaarden en de gegevens op het inschrijfformulier/aanvraagformulier.

Trainer/coach opleiding
Betaling:
Door middel van een machtiging worden de opleidingskosten en (eventueel) de PvB-kosten
eenmalig van uw rekening afgeschreven. Bij de opleidingen VT4 bestaat de mogelijkheid in
termijnen te betalen. Bij het aanvragen van alleen de PvB’s wordt het totale verschuldigde
bedrag van uw rekening afgeschreven. Eventuele herkansingen worden apart berekend.
Afmelding:
Indien u na inschrijving besluit niet deel te nemen aan de opleiding dient u dit
beargumenteerd uiterlijk 1 week voorafgaand aan de eerste workshop per e-mail of
telefonisch door te geven aan het hoofdkantoor (volleybalacademie@nevobo.nl 0303077711).
Tussentijdse afmelding:
Wanneer u zich afmeldt tot uiterlijk een week voorafgaand aan de eerste bijeenkomst,
worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien u zich tussentijds afmeldt (vanaf een
week voorafgaand aan de eerste bijeenkomst), bent u ons administratiekosten,
materiaalkosten, kosten van een adviesgesprek, workshops, leercoachbegeleiding en
eventuele reserveringskosten verschuldigd. Voor de workshops geldt dat alle workshops
waarvan u de mogelijkheid had deze te volgen, doorberekend worden. Wanneer 75% van alle
workshops geweest zijn, dan bent u ons de totale opleidingskosten verschuldigd. De
peildatum hiervoor is de datum van de e-mail waarin de afmelding wordt doorgegeven.
Inschrijfduur:
Uw inschrijving blijft voor de trainersopleiding niveau 4, 1,5 jaar geldig. Binnen deze tijd kunt
u iedere workshop, indien van toepassing, 1 maal bezoeken.
Om in het bezit te komen van het betreffende diploma dient u binnen deze tijd de Proeven
van Bekwaamheid te hebben behaald. Mocht u niet binnen deze tijd in staat zijn de PvB’s af
te ronden dan kunt u verlenging aan vragen via volleybalacademie@nevobo.nl.

Aansprakelijkheid:
De Nevobo kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen
lichamelijk letsel en/ of materiële schade gedurende workshops.

Arbitrageopleidingen
Betaling:
De kosten voor de scheidsrechtersopleidingen zijn verweven in het teamgeld en hierdoor
behoeft er geen betaling plaats te vinden
(Tussentijdse) Afmelding:
Wanneer u zich afmeldt voor de scheidsrechtersopleiding zonder aannemelijke argumentatie
(na inschrijving, tijdens de opleiding of na de bijeenkomsten, en voor de afronding van de
opleiding middels een (geslaagde) PvB, of als u afgemeld wordt door de Volleybalacademie
omdat u zich niet heeft gehouden aan de vooraf gestelde voorwaarden voor de opleiding,
wordt er een financiële sanctie ter hoogte van € 130 aan de vereniging opgelegd.
Uitgangspunt van de Volleybalacademie is dat iedereen die zich inschrijft, de opleiding wil
volgen en daarom volledig op de hoogte is van de verwachtingen die er gesteld worden aan
de deelnemers tijdens de opleiding. Lees hiervoor goed de informatiefolder door.
Inschrijfduur:
VS3: Uw inschrijving voor deze scheidsrechteropleiding is 18 maanden. Zodra u bent
gekoppeld aan een leercoach gaat uw inschrijving als cursist in en gelden de
inschrijfvoorwaarden. Vanaf het moment van inzending en ontvangst op het hoofdkantoor
van uw ondertekende digitale leercontract gaat ook uw inschrijving als scheidsrechter R3 in
en telt u mee voor de aanwijzing. Zodra een leercoach is toegewezen aan een cursist heeft de
cursist maximaal 2 weken de tijd om alle acties uit te voeren die nodig zijn voorafgaand aan
het inleveren van het ondertekende digitale leercontract. Wanneer het ondertekende
digitale leercontract niet binnen 2 weken na toewijzing leercoach binnen is op het
hoofdkantoor, volgt automatisch een uitschrijving als cursist en scheidsrechter R3.
VS4 en VS4 top: Uw inschrijving voor de scheidsrechtersopleidingen is 1 seizoen. Binnen deze
tijd kunt u iedere workshop, indien van toepassing, 1 maal bezoeken. Mocht u, door
overmacht, zoals bijvoorbeeld ziekte, niet binnen deze tijd in staat zijn de PvB’s af te ronden,
dan is er een mogelijkheid tot verlenging, aan vragen via volleybalacademie@nevobo.nl.
Beoordeling van deze aanvraag ligt in handen van de Volleybalacademie.
Voor alle scheidsrechtersopleidingen geldt dat u, om in het bezit te komen van het
betreffende diploma, binnen de genoemde inschrijftermijn de Proeve van Bekwaamheid
dient te hebben behaald.
Aansprakelijkheid:

De Nevobo kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen
lichamelijk letsel en/ of materiële schade gedurende workshops of praktijkdag.

