
Algemene Voorwaarden MHD Keepersschool 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door M. El Amraoui, gevestigd te Zoetermeer (hierna: 

MHD Keepersschool) georganiseerde keeperstrainingen, die door MHD Keepersschool wordt 

gegeven. 

• De trainingen van MHD Keepersschool vinden plaats op de velden in Oud-Beijerland, Den 

Haag en Zoetermeer. 

• Aanmelding voor deelname aan de lessen van MHD Keepersschool vindt plaats middels 

inzending van het beschikbare aanmeldingsformulier op de website 

www.mhdkeepersschool.nl. 

• Een deelnemer dient minimaal 7 jaar oud te zijn. 

• Door inzending van het aanmeldingsformulier verklaart de deelnemer (alsmede de 

ouder/verzorger) zich expliciet akkoord met de toepasselijkheid van de voorwaarden. 

• De kosten van deelname aan de keeperstrainingen dienen voor de training door iedere 

deelnemer aan MHD Keepersschool te worden voldaan. 

• Indeling van deelnemers in de verschillende leeftijdsgroepen vindt plaats op volgorde van 

ontvangst van inschrijving. MHD Keepersschool heeft het recht van voornoemde wijze van 

plaatsing af te wijken. 

• MHD Keepersschool behoudt zich het recht, de keepers in te delen naar eigen inzicht op 

basis van vaardig- en leermogelijkheden. 

• De activiteiten met betrekking tot de keeperstrainingen vinden plaats onder leiding van 

ervaren en gekwalificeerde trainers. MHD Keepersschool is niet aansprakelijk voor eventuele 

(gevolgen van) letsels, voortvloeiende uit de door MHD Keepersschool aangeboden 

activiteiten. Het deelnemen aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. 

• Indien door overmacht, zoals doch niet uitsluitend, extreme weersomstandigheden en/of 

andere onvoorziene bijzondere omstandigheden de keeperstrainingen geen doorgang 

kunnen vinden, zullen deze lessen daar waar mogelijk worden ingehaald. 

• Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid dient een deelnemer zich altijd één dag 

voorafgaand aan de desbetreffende training af te melden bij MHD Keepersschool. Alleen 

met bijzondere reden (ziek of een blessure op de dag van training) kan er afgeweken worden 

van deze regel. 

• De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is 

door of verband houdt met de deelname aan de opleiding, de annulering door de 

opdrachtnemer, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of door andere personen 

die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten door de 

opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan 

worden verweten. 

• De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband 

houdt met de overeenkomst die is gesloten en/of de diensten die ten behoeve van een 

opdrachtgever worden of zijn verricht door de opdrachtnemer, haar werknemers en/of door 

andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer te werk zijn gesteld of van wiens 

diensten de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove 

schuld kan worden verweten. 

• MHD Keepersschool is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving 

deze voorwaarde gedurende de looptijd te wijzigen of aan te passen, indien de 

omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat MHD Keepersschool daardoor op 

http://www.mhdkeepersschool.nl/


enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is tegenover de deelnemer(s). Wijziging 

of aanpassing van de voorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van 

keeperstrainingen, zal door MHD Keepersschool bekend gemaakt worden via de website of 

sociaal media. 

• Het meenemen van waardevolle spullen is voor eigen risico. MHD Keepersschool is hiervoor 

niet aansprakelijk 

• Op deze voorwaarde is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 

voortvloeiende uit de voorwaarde dien te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. 
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