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Algemene voorwaarden IMPACT Flag Football – Deelname aan sportactiviteiten  

 

IMPACT Flag Football is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer: 34157263 

 

IMPACT Flag Football heeft als doel om op basis van de sport ‘Flag Football’, een interessant sportaanbod te 

creëren dat op praktische en succesvolle wijze een brug tussen sport en onderwijs vormt. Naast de inhoud van deze 

sport is het ook veelzijdigheid van deze sport die het mogelijk maakt om deze sport als metafoor te gebruiken voor 

teamdynamiek, samenwerking en confrontatie met het eigen (ongewenste) gedrag.  

 

Artikel 1: Begripsomschrijving 

1.1. De organisatie: IMPACT Flag Football 

1.2. Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deelneemt aan sport-/bewegingsactiviteiten welke georganiseerd 

worden door IMPACT Flag Football 

1.3. Opdrachtgever: Degene die aan IMPACT Flag Football opdracht verstrekt, dan wel degene die aan IMPACT 

Flag Football verzoekt een offerte uit te brengen 

1.4. Operations Manager: De Operations Manager is het eerste aanspreekpunt namens IMPACT Flag Football 

voor de opdrachtgever. De Operations Manager is de eerste verantwoordelijke voor de uitvoering van het 

project c.q. de opdracht en rapporteert aan en overlegt met de opdrachtgever 

1.5. Leiding: De Operations Manager en de door hem aangewezen consulenten, sportinstructeurs, trainers en/of 

toezichthouders   

1.6. Activiteit(en): Enkelvoudige clinics, theorielessen over Flag Football, vakoverstijgende lessen, docentenclinics, 

certificering Flag Football, mentoraat interventies, opleidingen, bedrijfsuitjes, etc. 

1.7. Overeenkomst: De overeenkomst, gebaseerd op de algemene voorwaarden, waarin de deelnemer en/of 

opdrachtgever en IMPACT Flag Football (schriftelijk) overeenkomen dat IMPACT Flag Football activiteiten 

die de deelnemer en/of opdrachtgever met IMPACT Flag Football heeft afgesproken zal verzorgen aan de 

deelnemer en/of opdrachtgever 

1.8. Instemming/Toestemming t.b.v. beeldmateriaal: Door deelname aan de activiteiten van IMPACT Flag 

Football geeft u IMPACT Flag Football toestemming voor het maken van (sfeer-)foto’s/(sfeer-)video’s ten 

behoeve van de verslaglegging en rapportage van de door haar georganiseerde activiteiten. Indien u hier 

expliciet geen toestemming voor wenst te geven dan kunt u dat aan ons kenbaar maken middels een 

meldingsformulier. U ontvangt hierop van ons een polsbandje zodat we weten dat er geen toestemming is 

verleent en u dus niet op de foto/video te zien zult zijn 

1.9. Instemming/toestemming t.b.v. gebruik persoonsgegevens: Door deelname aan de activiteiten van IMPACT 

Flag Football geeft u IMPACT Flag Football toestemming voor het gebruik van uw contactgegevens ten 

behoeve van de communicatie omtrent de projecten/activiteiten waaraan u deelneemt.  

 

 

 

Vastgesteld door IMPACT Flag Football op 25 mei 2018 



 

 

  

0299 32 46 50        

info@impactff.nl 

www.impactff.nl 

IMPACT Flag Football     

Heideweg 4      

1132 DB Volendam  

KvK 34157263        ABN AMRO NL41ABNA0412597470 

BIC ABNANL2A BTW NL130423397B01 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid  

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en activiteiten 

van IMPACT Flag Football en alle (rechts-)handelingen verricht door IMPACT Flag Football 

2.2. Ieder gebruik c.q. deelname van/aan activiteiten van IMPACT Flag Football geschiedt geheel voor eigen risico 

2.3. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van/deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen 

of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is 

 

Artikel 3: Tijdstip en plaats 

3.1. Bij de bevestiging van de opdracht en/of activiteit zal IMPACT Flag Football meedelen wanneer en waar de 

deelnemer en/of opdrachtgever verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer en/of opdrachtgever overlegd 

en daarvoor zijn de gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk 

3.2. Indien door welke omstandigheden dan ook een opdracht en/of activiteit niet door kan gaan is IMPACT Flag 

Football bevoegd om in overleg met de deelnemer en/of opdrachtgever een andere dag en/of tijdstip te 

plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt voor zowel IMPACT Flag Football als ook 

voor de deelnemer en/of opdrachtgever 

 

Artikel 4: Uitvoering van opdracht  

4.1. Op IMPACT Flag Football rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk 

begeleiden van de deelnemer gedurende de opdracht en/of activiteit 

4.2. De inhoud van de opdracht en/of activiteit wordt door IMPACT Flag Football bepaald in overleg/na 

afstemming met de opdrachtgever 

4.3. IMPACT Flag Football voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht en/of activiteit uit naar beste 

inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting, dat wil zeggen dat 

IMPACT Flag Football niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate 

waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer en/of opdrachtgever gestelde doel  
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Artikel 5: Aansprakelijkheid   

5.1. Voor elke door IMPACT Flag Football aanvaarde opdracht en/of activiteit geldt dat sprake is van een 

inspanningsverplichting 

5.2. IMPACT Flag Football kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten 

5.3. IMPACT Flag Football is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht 

en/of activiteit die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en 

het uitvoeren van opdrachten en/of activiteiten 

5.4. IMPACT Flag Football is niet aansprakelijk wanneer bij IMPACT Flag Football, door welke oorzaak, op 

enigerlei wijze aan de deelnemer en/of opdrachtgever en/of derden toebehoren zaken verloren gaan 

5.5. De deelnemer en/of opdrachtgever is jegens IMPACT Flag Football aansprakelijk wanneer IMPACT Flag 

Football op enigerlei schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of 

schriftelijk door de leiding gegeven instructies door de deelnemer en/of opdrachtgever\ 

5.6. De deelnemer en/of opdrachtgever dient IMPACT Flag Football te vrijwaren voor schade die hij of zij bij 

andere deelnemers veroorzaakt 

 

Artikel 6: Ontbinding   

6.1. Voor elke door IMPACT Flag Football aanvaarde opdracht en/of activiteit geldt dat sprake is van een 

inspanningsverplichting 

 

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden  

7.1. IMPACT Flag Football factureert de deelnemer en/of opdrachtgever achteraf naar de werkelijk gerealiseerde 

inzet/kosten van IMPACT Flag Football, tenzij anders is overeengekomen  

7.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum 

7.3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de deelnemer en/of 

opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum dan is de 

deelnemer en/of opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente 

verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, en zijn (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd 

7.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van deelnemer en/of opdrachtgever zijn 

de vorderingen van IMPACT Flag Football op de deelnemer/opdrachtgever direct opeisbaar 

7.5. Indien van IMPACT Flag Football meer dan een gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van 

de overeenkomst kan IMPACT Flag Football voor aanvang van haar werkzaamheden betaling verlangen 
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Artikel 8: Geheimhouding, intellectueel eigendom en eigendomsverhouding 

8.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de 

overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door andere 

partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie  

8.2. IMPACT Flag Football behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis 

voor andere doeleinden te gebruiken 

8.3. Alle door IMPACT Flag Football verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, 

technieken, software, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer en/of 

opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van IMPACT Flag Football 

worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht 

8.4. In het kader van de door IMPACT Flag Football verleende dienst(en) ontwikkelde en/of tot stand gekomen 

producten blijven het eigendom van IMPACT Flag Football tot aan het moment van volledige betaling van al 

hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door IMPACT Flag 

Football uitgevoerde opdracht verschuldigd is 

 

Artikel 9: Recht en geschillen 

9.1. De gesloten overeenkomst tussen deelnemer en/of opdrachtgever en IMPACT Flag Football zal worden 

uitgelegd in overeenstemming met en wordt beheerst door Nederlands recht 

9.2. In geval van een geschil zullen partijen eerst trachten onder leiding van een door hen gezamenlijk aan te wijzen 

mediator zelf tot een oplossing te komen en die oplossing in een vaststellingovereenkomst vast te leggen 

9.3. Indien een partij of de mediator op enig moment tijdens de mediation de totstandkoming van een 

vaststellingsovereenkomst niet haalbaar of mogelijk acht, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde 

burgerlijke rechter 
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