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Artikel 1 - Algemeen 
 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door sport4kidz 
georganiseerde sportactiviteiten. 
1.2. Sport4kidz is een handelsnaam van Sportmomentje VOF KvK 63649055 
 
 

Artikel 2 - Definities 
 
In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende 
betekenissen. 
 
2.1.  Met ‘de sportactiviteiten’ wordt bedoeld alle door Sport4kidz 
georganiseerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend kinderfeestjes, 
sportinstuif, sportdagen en outdoor en watersport activiteiten. 
2.2. Met ‘de ouder’ wordt bedoeld de ouder, voogd, verzorger of begeleider van 
het ingeschreven en/of deelnemende kind.  
2.3. Met ‘het kind’ wordt bedoeld het ingeschreven en/of deelnemende kind aan 
de sportactiviteit.  
2.4. Met Sport4kidz wordt bedoeld de aanbieder en organisator van de 
sportactiviteiten. 
 
 

Artikel 3 - Aanmelding en inschrijving 

 
3.1. Inschrijven voor sportactiviteiten bij Sport4kidz gebeurd op diverse 
manieren. Per georganiseerde activiteit kiest Sport4kidz de meest geschikte manier 
van inschrijven. De duur van de sportactiviteiten varieert afhankelijk van de soort 
activiteit en de leeftijd van de kinderen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend via 
een inschrijfformulier op website of via social media. 
 
3.2. Inschrijvingen voor deelname aan sportactiviteiten worden behandeld op 
volgorde van binnenkomst. 
 
3.3. De persoonsgegevens van de ouder en het kind zijn strikt vertrouwelijk en 
worden door sport4kidz uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. 
 
3.4. Bij een te gering aantal inschrijvingen behoudt Sport4kidz zich het recht om 
de sportactiviteit te annuleren. 



 
3.5. Bij een te gering aantal inschrijvingen behoudt Sport4kidz zich het recht om 
de locatie van de sportactiviteit te wijzigen. 
 

Artikel 4 - Betaling 

 
4.1. De hoogte van de kosten voor de georganiseerde sportactiviteiten staan 
vermeld op onze website: www.sport4kidz.nl . 
 
4.2. De door Sport4kidz verstuurde facturen kunnen betaald worden via een 
Ideal betaling of een eenmalige overboekingsopdracht via de eigen bank. 
 
4.3. Betaling van de instuif activiteiten geschiedt op locatie door middel van een 
contante betaling of een pintransactie. 
 
4.3. Het kind kan definitief deelnemen aan de door de ouder gekozen 
sportactiviteit als de betaling voor de specifieke activiteit is ontvangen/ voldaan. 
 
4.4. Indien voorafgaand aan de sportactiviteit niet aan de betaling is voldaan 
behoudt sport4kidz zich het recht voor om het kind de toegang tot de sportactiviteit 
te ontzeggen. 
 
4.5 Voor facturen met een totaalbedrag hoger dan 1000 euro wordt vooraf een 
aanbetalingsfactuur verzonden. 
 

Artikel 5 - Verhindering, Afgelasting en Annulering 

 

5.1. Bij verhindering van het kind om een sportactiviteit bij te wonen vindt er 
geen financiële restitutie plaats. 
 
5.2. Indien een kind niet kan deelnemen aan een afgenomen sportactiviteit 
vanwege medische redenen dient de ouder sport4kidz te voorzien van medisch 
bewijs dat het kind niet in staat is om deel te nemen aan de sportactiviteit. De 
ouder ontvangt dan een tegoedbon voor dezelfde activiteit op een ander moment.  
 

5.3. Bij annulering van een sportactiviteit door Sport4kidz ( zie 3.5. ) ontvangt de 
ouder een tegoedbon voor dezelfde activiteit op een ander moment. 
 

http://www.sport4kidz.nl/


5.4. Indien noodzakelijk behoudt Sport4kidz zich het recht om de tijden en 
locatie van een sportactiviteit te wijzigen zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: 
bij wisselende en/of gevaarlijke weersomstandigheden. 
 

 

Artikel 6 - Duur en begeleiding van de sportactiviteiten 

 
6.1. De duur van de sportactiviteiten varieert afhankelijk van de soort activiteit 
en de leeftijd van de kinderen. 
6.2.  De vorm van aangeboden begeleiding hangt af van de sportactiviteit waar het 
ingeschreven en/of deelnemende kind aan deelneemt. 
 

Artikel 7 - Overmacht  

7.1. Omstandigheden welke niet aan Sport4kidz te wijten zijn, welke van dien 
aard zijn dat naleving van de sportactiviteit redelijkerwijze niet meer of niet 
volledig gegeven kan worden zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: bijzondere 
en/of gevaarlijke weersomstandigheden voor de betreffende sportactiviteit, 
intrekking van een samenwerkingscontract, nationale rouw of beperkende 
overheidsmaatregelen geeft Sport4kidz het recht de sportactiviteit geheel of 
gedeeltelijk te annuleren en/of de uitvoering daarvan uit te stellen zonder enige 
verplichting tot schadevergoeding. Sport4kidz behoudt in dit geval het recht op 
vergoeding. 
 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid  

8.1. Deelname aan de door sport4kidz georganiseerde sportactiviteit geschiedt 
op eigen risico van de ouder/verzorger die de sportactiviteit boekt bij Sport4kidz. 
 
8.2. Sport4kidz heeft een passende aansprakelijkheidsverzekering voor de 
sportactiviteiten die ze organiseren. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij 
Sport4kidz. 
 
8.3. Sport4kidz is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of 
letsel veroorzaakt door en/of die verband houden met deelname aan de door 
sport4kidz georganiseerde sportactiviteiten. 



 
8.4. Sport4kidz is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke 
vorm dan ook. 
 
8.5. Sport4kidz is niet aansprakelijk voor blessures van het kind opgelopen 
voor-, tijdens- of na de sportactiviteit nog voor andere al dan niet reeds aanwezige 
fysieke klachten. 
  
8.6. Schade aan eigendommen van Sport4kidz, dan wel schade aan eigendommen 
van de locatie die sport4kidz gebruikt voor de sportactiviteit, veroorzaakt door het 
kind of door de ouder van het kind worden verhaald op de ouder van het kind. 
 

Artikel 9 - Audio- en/of visuele opnames 

9.1. Sport4kidz houdt zich het recht voor om fotografische of andere opname die 
tijdens de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. 
Bezwaar hiertegen dient voorafgaand aan de sportactiviteit schriftelijk te worden 
ingediend. 
 

Artikel 10 - Gebruik naam en logo 

10.1. De naam Sport4kidz en het logo zijn geregistreerde handelsmerken.  
 
10.2. Voor gebruik van de naam Sport4kidz en/of  het logo door personen of 
organisaties moet altijd vooraf toestemming gevraagd aan Sport4kidz. 
 

Artikel 11 - Informatie algemene voorwaarden 

11.1. De algemene voorwaarden van Sport4kidz staan op de website van 
Sport4kidz, worden meegezonden met de uitgaande facturen en zijn op te vragen 
bij Sport4kidz. 
 
11.2 Bij  accordering van de offerte of betaling van de factuur accepteert de ouder 
van het kind de algemene voorwaarden van Sport4kidz. 
 
11.3  De ouder die de sportactiviteit boekt is verantwoordelijk om, indien gewenst, 
de ouders van de overige kinderen die op uitnodiging van de organiserende ouder 



deelnemen aan de sportactiviteit op de hoogte te brengen van de algemene 
voorwaarden. 
 
11.4.  Sport4kidz is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. Eventuele 
wijzigingen worden direct gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
 

Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen. 

12.1. Op de overeenkomst tussen Sport4kidz en de ouder alsmede de algemene 
voorwaarden is in alle gevallen het Nederlandse recht van toepassing. 
 
12.2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard 
blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Sport4kidz zal in overleg 
met de ouder proberen een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel 
mogelijk het doel en de strekking van de nietig verklaarde bepaling in acht zal 
worden genomen. 
 
 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2020 
 

 

 


