Leveringsvoorwaarden voor opleidingen georganiseerd door de
Atletiekunie
Betaling deelnemersbijdrage
Voor alle trainersopleidingen geldt: de betaling van de deelnemersbijdrage vindt plaats door middel
van een iDEAL betaling. Ongeveer 2 weken voor start van de opleiding wordt bekeken of er
voldoende deelnemers zijn. Als de opleiding doorgaat ontvangt de deelnemer een bevestiging met
een iDEAL betaallink. Via die link moet de deelnemersbijdrage worden betaald. Als de betaling niet via
iDEAL plaats vindt dan wordt een factuur gestuurd. Het factuurbedrag wordt dan verhoogd met
administratiekosten.
De betaling van de deelnemersbijdrage verzekert de deelnemer van deelname aan de opleiding,
waaronder valt: begeleiding van een leercoach en praktijkbegeleider. Hiervoor geldt dat de
begeleiding loopt vanaf de startdatum van de opleiding tot en met de afsluitende PvB-dag
(praktijkexamen).
In de deelnemersbijdrage wordt onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden van de Atletiekunie.
Onder leden van de Atletiekunie verstaan we leden via atletiekverenigingen of loopgroepen die
aangesloten zijn bij de Atletiekunie. Daarbij geldt dat het moment van aanmelding bepalend is. Bij
inschrijving wordt gecontroleerd of een persoon op dat moment lid is van de Atletiekunie. Indien dit
niet het geval is, wordt de deelnemersbijdrage voor niet-leden in rekening gebracht. Het is niet

mogelijk om NA inschrijving alsnog in aanmerking te komen voor de ledentarief.
Algemene opmerking ten aanzien van inschrijving voor een opleiding
Tijdens de inschrijving voor een opleiding ga je akkoord met de leveringsvoorwaarden en de
inschrijving verplicht tot betaling van de deelnemersbijdrage.
Annuleren vooraf
Bij annulering is de deelnemer een vast bedrag of een percentage van de deelnemersbijdrage
verschuldigd afhankelijk van het moment van de annulering ten opzichte van de startdatum van de
opleiding.
De datum van poststempel of het e-mailbericht geldt als meldingsdatum van annulering:
 Meer dan 30 dagen voor de startdatum van de opleiding - € 25,00
 Van 30 dagen tot 14 dagen voor de startdatum van de opleiding - 50% van de
deelnemersbijdrage
 Van 14 dagen tot de startdatum van de opleiding - 75% van de deelnemersbijdrage
Restitutie van deelnemersbijdragen
Teruggave van de deelnemersbijdrage van een door de Atletiekunie georganiseerd opleiding is
uitsluitend mogelijk indien:
 De deelnemer vanwege ziekte, blessure of ongeval fysiek niet in staat is om de opleiding te
voltooien, én
 Het verzoek tot restitutie schriftelijk en vergezeld van een onderbouwde doktersverklaring
wordt gedaan aan de afdeling Opleidingen van het bondsbureau van de Atletiekunie
Verder dient met de volgende punten rekening gehouden te worden:
 In geval van restitutie wordt een vastgesteld bedrag van € 25,00 aan administratiekosten in
rekening gebracht
 Na aftrek van administratiekosten en kosten van lesmateriaal wordt slechts een evenredig
deel van de deelnemersbijdrage terug betaald. De datum van poststempel of het e-mailbericht
van het restitutieverzoek met doktersverklaring is bepalend. Restitutieverzoeken zonder
doktersverklaring worden NIET in behandeling genomen.
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Proeve van Bekwaamheid / aanvullende begeleiding
Ten behoeve van de door de Atletiekunie georganiseerd opleidingen die worden afgesloten met een
Proeve van Bekwaamheid (PvB) of eindgesprek zijn de volgende regelingen vastgesteld:

Niveau 3 Zelfstandig trainer
Het deelnemen aan de PvB’s van de niveau 3 opleidingen (BBAT3 en BLT3) is inbegrepen in de
deelnemersbijdrage. Hierbij geldt dat de PvB’s moeten worden aangevraagd in de periode tussen de
startdatum van de opleiding en de afsluitende PvB-dag van de opleiding. Als de deelnemer ervoor
kiest om niet deel te nemen aan de PvB-dag van de opleiding waarvoor is ingeschreven dan kiest de
deelnemer automatisch voor een uitgesteld examen.
 Het deelnemen aan een uitgesteld of een herkansing van het praktijkexamen van PvB 3.1
Geven van training bedraagt € 145,00 en kan worden aangevraagd tot 24 weken na de
afsluitende PvB-dag
 De deelnemer gaat bij de aanvraag voor een uitgesteld of herkansing van het praktijkexamen
van PvB 3.1 akkoord met de leveringsvoorwaarden en verplichting tot betaling van de kosten
 Teruggave van de betaalde bijdrage voor een PvB-dag is niet mogelijk (Voor alle
duidelijkheid: vakantie is geen overmacht!)
Niveau 4 Prestatietrainer
Het deelnemen aan de PvB van de niveau 4 opleidingen (PBAT4 en PLT4) is inbegrepen in de
deelnemersbijdrage. Hierbij geldt dat de PvB moet worden aangevraagd in de periode tussen de
startdatum van de opleiding en de afsluitende PvB-dag. Na de afsluitende PvB-dag geldt:
 Het deelnemen aan een uitgesteld of een herkansing van het praktijkexamen van PvB 4.1
Geven van training bedraagt € 145,00 en kan worden aangevraagd tot 20 weken na de
afsluitende PvB-dag
 De deelnemer gaat bij de aanvraag voor een uitgesteld of herkansing van het praktijkexamen
van PvB 4.1 akkoord met de leveringsvoorwaarden en verplichting tot betaling van de kosten

Teruggave van de betaalde bijdrage voor een PvB-dag is niet mogelijk (Voor alle
duidelijkheid: vakantie is geen overmacht!)
Opleiding Topcoach Atletiek (niveau 4 en 5)
De opleiding wordt afgesloten met een eindgesprek en de kosten voor het eindgesprek zijn niet
opgenomen in de deelnemersbijdrage van de opleiding.
Privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. Persoonsgegevens
worden enkele gebruikt voor de organisatie van opleidingen en nimmer aan derden verstrekt.
Gegevens met betrekking tot deelname aan de opleidingen worden gedurende vijf jaar bewaard.
Tijdens de opleidingen kunnen er foto- en filmopnamen worden gemaakt. Deze kunnen op de website
worden geplaatst en kunnen ook voor promotionele doeleinden worden gebruikt.
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