
AFKEURING 

In unieke situatie zoals bijvoorbeeld hele slechte weersomstandigheden kunnen de trainingen 

worden afgelast. U wordt tijdig geïnformeerd voor een eventuele alternatief of volledige afkeuring  

via een SMS- WhatsApp- of emailbericht. Mocht de speler of ouder(s) niets vernemen dan gaat de 

training altijd door. 

 

INTAKEGESPREK  

Alle spelers die zich aanmelden bij Cameron Football Academy krijgen een korte intake. Wij 

verzoeken ook bij dit gesprek te zijn voor spelers van 10 jaar tot en met 15 jaar. Met goedkeuring van   

ouder(s),begeleider(s) of voogd mogen spelers vanaf 16 jaar individueel het intakegesprek ingaan.  

 

START TRAINING 

Spelers dienen zich minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Tot aan de aanvang en na de 

training is er een mogelijkheid om op eigen initiatief extra oefeningen te doen. Het veld is alleen 

toegankelijk voor spelers en trainers. Familie en vrienden mogen langs de zijlijn staan of in de kantine 

wachten. 

 

VERPLICHTE KLEDING 

Het is verplicht om in het voetbaltenue van Cameron Football Academy te dragen tijdens trainingen. 

Neem bij geldige redenen contact op met Cameron Football Academy. Voetbalschoenen zijn 

verplicht tijdens trainingen. 

 

AFMELDEN 

In geval van ziekte of een blessure gelieve zo snel mogelijk melden vóór aanvang van de training. Dat 

kan via een SMS- WhatsApp- of emailbericht. Wij bieden alleen binnen de lopende cursus een 

inhaalmogelijkheid. Afwezigheid vanwege andere activiteiten kunnen niet ingehaald worden. 

 

BETALING 

Indien het cursusgeld tbv Cameron Football Academy niet via de webshop is aangeschaft moet het 

cursusgeld vóór de eerste training worden overgemaakt op rekeningnummer NL27 SNSB 0339 4966 

65 t.n.v. CAMERON FOOTBALL ACADEMY onder vermelding van voor- en achternaam van de speler. 

 

Indien noodzakelijk kan op de eerste trainingsdag ook contant worden betaald aan Kevin Cameron. In 

overleg is gespreid betalen ook mogelijk. 

 

  



 

Er kan geen restitutie van cursusgeld voor een gemiste les plaatsvinden. In hoge uitzonderingen kan 

restitutie van een volledig of deels gemiste cursus plaatsvinden, bijvoorbeeld bij ernstige blessures of 

persoonlijke omstandigheden. De beoordeling hiertoe ligt geheel bij Cameron Football Academy. Bij 

onmacht zoals natuur ed. zal Cameron Football Academy een oplossing aanreiken in de vorm van een 

compensatie, de beoordeling hiertoe ligt geheel bij Cameron Football Academy. 

 

BEELDMATERIAAL 

Het kan zijn dat Cameron Football Academy professionals inhuurt om foto’s of film te maken van 

spelers en trainers voor promotiedoeleinden zowel online als offline. Als u of uw kind inschrijft kunt u 

aangeven dat u geen toestemming geeft voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal van u of 

uw kind. U kunt (nadien) altijd een foto van uw kind van deze website laten verwijderen. Het is 

ouders en anderen die een training bijwonen altijd toegestaan om te fotograferen of te filmen en dit 

materiaal via sociale netwerken te verspreiden. Houd er wel rekening mee dat u behalve uw eigen 

kind ook andere kinderen kunt registreren en dat niet iedereen foto’s van zijn kind online wilt 

hebben.  

DIEFSTAL 

Cameron Football Academy is niet aansprakelijk bij diefstal. Bij diefstal word er direct aangifte 

gedaan. Alle regels die van kracht zijn op de accommodatie van F.C. Boshuizen word gewaarborgd.  
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