
 

 

 

 

Algemene voorwaarden  
Unox Natuurijsmeestercampagne en toelatingseisen Natuurijsmeestercursus 

 
Artikel 1. Inschrijving  

Wanneer je jezelf hebt ingeschreven voor de cursus Natuurijsmeesterb ij de KNSB ga je akkoord met de 

voor deze opleiding geldende inschrijfvoorwaarden die in deze algemene voorwaarden worden toegelicht. 

 

Artikel 2. Deelname natuurijsmeestercursus 

Deelnemen aan de cursus Natuurijsmeester kan alleen wanneer je lid bent van een bij de KNSB 

aangesloten natuurijsvereniging of de intentie hebt lid te worden van één van deze verenigingen. Onder 

intentie wordt verstaan dat je na het behalen van je diploma binnen 1 maand lid wordt van een bij de KNSB 

aangesloten natuurijsvereniging. 

 

Artikel 3. Tarieven en betaling  

3.1 De kosten van de cursus Natuurijsmeesterbedragen eenmalig € 27,-  

3.2 Het cursusgeld wordt voorafgaande aan de start van de opleiding gefactureerd of zijn door de deelnemer 

via IDEAL in de KNSB Webshop voldaan voor de start van de opleiding. Te allen tijde moet het cursusgeld 

voldaan zijn voordat de deelnemer start met de cursus natuurijsmeester.  

3.3 Ben jij (op correcte wijze) opgegeven door jouw natuurijsclub/vereniging voor de natuurijsmeestercursus 

en behoor jij tot de eerste 100 aanmeldingen dan kun je de cursus kosteloos volgen. De KNSB heeft het 

recht om het aantal van 100 te verhogen of verlagen. 

 

Artikel 4. Afmelden voor een natuurijsmeestercursus   

4.1 Je kunt je tot acht dagen voor de start van de natuurijsmeestercursus kosteloos afmelden.  

4.2 Meld je je later af (bijvoorbeeld vijf dagen voor de start van de natuurijsmeestercursus) dan dien je het 

gehele bedrag van de natuurijsmeestercursus te betalen. 

4.3 In geval van ziekte op de cursusavond krijg je de mogelijkheid om de cursus op een andere locatie 

alsnog in te halen. 

 

In alle bovengenoemde situaties dient de afmelding schriftelijk doorgegeven te worden aan het KNSB 

bondsbureau (postbus 11084, 3505 BB Utrecht) of per emailbericht naar ijsmeester@knsb.nl. De peildatum 

voor afmelding is de datum van het poststempel / emailbericht.  

 

Artikel 5. Persoonsgegevens 

5.1 De door jouw verstrekte gegevens worden door de KNSB zorgvuldig beheerd en verwerkt, in 

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de KNSB-reglementen en 

conform het Privacy Statement van de KNSB. 

 

5.2 Het doel van de verstrekking van jouw gegevens: 

• Jouw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met de gesloten overeenkomst met 

betrekking tot de KSNB Opleidingen ten behoeve van jouw registratie als deelnemer aan een 

opleiding. 

• Jouw gegevens kunnen tevens worden gebruikt om je te informeren over een wijziging of afgelasting 

van de opleiding. 

• Jouw gegevens worden gebruikt en verstrekt aan de docenten ten behoeve van de voorbereiding en 

afwikkeling van de lessen. 

• Jouw gegevens worden gebruikt ten behoeve van de registratie van een behaald diploma, certificaat 

of bewijs van deelname. 
 

5.3 De KNSB behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal gemaakt tijdens de cursusavonden te 

gebruiken voor de promotie van KNSB Opleidingen, ter promotie van de Natuurijsmeestercampagne en te 

gebruiken op haar website, social media en overige eigen kanalen. 
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Artikel 6. Aansprakelijkheid  

De KNSB is op geen enkele manier aansprakelijk voor lichamelijk letsel, materiële schade of voor welke 

schade dan ook, opgelopen tijdens of naar aanleiding van activiteiten die, op welke manier dan ook, verband 

houden met de natuurijsmeestercursus zoals die door de KNSB wordt aangeboden.  

 

Artikel 7. Certificering  

7.1 Wanneer de cursus Natuurijsmeester wordt afgerond ontvang je het bewijs van deelname en de 

deelnemer mag zich dan Natuurijsmeester noemen.  

7.2 Om het certificaat of diploma te kunnen ontvangen, dient de deelnemer aan al zijn verplichtingen te 

hebben voldaan, namelijk: het volwaardige cursusbedrag is betaald, de natuurijsmeestercursus is afgerond 

en de deelnemer is lid van een natuurijsvereniging, -club. 

 

Artikel 8. Annulering 

Indien de natuurijsmeestercursus te weinig aanmeldingen heeft, kan de KNSB tot één week voor aanvang 

van de start de opleiding annuleren. De KNSB behoudt zich het recht voor om in bijzondere situaties, 

waaronder mogelijke nieuwe covid-19 maatregelen, de Natuurijsmeestercursus te verplaatsen of te 

annuleren.  

 

Artikel 9. Restbepaling 

9.1 De KNSB volgt de geldende richtlijnen van de Nederlandse overheid met betrekking tot de covid-19 

maatregelen, deze worden door de cursisten opgevolgd. 

9.2 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden 

voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. 

 


