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Uw inschrijving voor een opleiding/proeve van bekwaamheid (PvB) van de 

Nederlandse Basketball Bond (NBB) is pas definitief met het insturen van het 

volledig ingevulde inschrijfformulier en het betalen van het deelnemersgeld via 

iDeal1.  

Indien uw vereniging voor u betaalt, is uw inschrijving voor een 

opleiding/proeve van bekwaamheid (PvB) van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) 

pas definitief met het insturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier 

dan wel deelnemerslijst en het deelnemersgeld in de rekening courant van uw 

vereniging. 

Met uw inschrijving, door uzelf of uw vereniging, verklaart u kennis te hebben 

genomen en akkoord te zijn met de voor deze opleiding geldende inschrijf- en 

betalingsvoorwaarden en de ingevulde gegevens op het inschrijfformulier/de 

deelnemerslijst. 

 

 
U dient het deelnemersgeld voor de opleiding, georganiseerd door de NBB, 

uiterlijk twee weken voor de start van de opleiding, dan wel direct bij 

inschrijving, te betalen via iDeal via de website van de NBB. Indien uw 

vereniging uw deelnemersgeld betaalt, zal de NBB dit voorafgaand aan de 

opleiding verwerken in de rekening courant van uw vereniging. 

 
Bij de BT4-opleiding bestaat het deelnemersgeld uit de bijdrage voor de 

opleiding alsmede de kosten voor de intake, welke verplicht is. Bij de BT3-

opleiding wordt alleen een intake in rekening gebracht indien u niet over een 

BT2/JTB-diploma beschikt, dan is een intake verplicht. Bij de BT2-opleiding 

worden geen intakegesprekken gevoerd. 

 
U dient het deelnemersgeld voor de PvB’s (portfolio & praktijk) voorafgaand aan 

de PvB’s te betalen via iDeal via de website van de NBB. Indien uw vereniging uw 

deelnemersgeld betaalt, zal de NBB dit voorafgaand aan de opleiding verwerken in 

de rekening courant van uw vereniging. 

 
Indien u een herkansing nodig heeft, is daarvoor een aparte bijdrage 

verschuldigd. Ook de betaling hiervan dient voorafgaand aan de herkansing plaats 

te hebben gevonden.  

 

 
1 Indien u niet via iDeal kunt betalen, kunt u contact opnemen met de financiële administratie om de betaling op een 
andere wijze te regelen. 

https://www.basketball.nl/kennis-hub/trainers-en-coaches/opleidingen-5-5/inschrijfformulier-bt-opleiding/
http://www.basketball.nl/verenigingen-en-opleidingen/trainersopleidingen/inschrijven-opleidingen
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Indien u het deelnemersgeld niet in één keer kan voldoen, is het mogelijk in 

termijnen te betalen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij de financiële 

administratie met een kopie naar de medewerker trainersopleidingen. In dit 

verzoek geeft u aan op welke data u welke bedragen voorstelt te betalen. De 

financiële administratie maakt vervolgens met u de afspraak over de 

betalingsregeling en onder welke voorwaarden deze tot stand gebracht en 

uitgevoerd dient te worden.  

 
U kunt zich uiterlijk tot twee weken voor de start van de opleiding kosteloos 

afmelden voor de opleiding door een mail te sturen naar de medewerker 

trainersopleidingen met opgaaf van reden. Het reeds betaalde deelnemersgeld zal 

worden terugbetaald aan u of worden gecrediteerd aan de vereniging. Indien u 

echter of de vereniging nog andere financiële verplichtingen jegens de NBB 

heeft, behoudt de NBB zich het recht voor tot verrekening over te gaan. 

Indien u zich minder dan twee weken voor de start van de opleiding afmeldt 

krijgt u, of uw vereniging, maximaal 75% van het deelnemersgeld retour.  

 
Indien u zich om welke reden dan ook na de start van de opleiding afmeldt voor 

de verdere opleiding, bent u de kosten van de gevolgde workshops, de ontvangen 

leercoachbegeleiding en administratiekosten verschuldigd met een minimum van 25% 

van het deelnemersgeld. Indien van toepassing bent u tevens de kosten voor de 

intake verschuldigd. Voor de workshops geldt dat alle workshops waarvan u de 

mogelijkheid had deze te volgen, worden doorberekend. 

Indien bij afmelding reeds 75% van de workshops zijn geweest, bent u de totale 

opleidingskosten, inclusief intake indien van toepassing, verschuldigd. De 

peildatum hiervoor is de datum van de e-mail waarin de afmelding wordt 

doorgegeven aan de medewerker trainersopleidingen. 

 
De NBB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor opgelopen letsel en/of 

materiële schade gedurende of als het gevolg van het bijwonen van workshops. De 

collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering van de NBB zijn van 

toepassing. 

 
Het is de deelnemer en/of vereniging niet toegestaan deelnemersgelden te 

verrekenen met bedragen die zij van de NBB tegoed menen te hebben. 

 

 

 

 

mailto:angelique.linschoten@basketball.nl
mailto:angelique.linschoten@basketball.nl
mailto:brenda.james@basketball.nl
mailto:brenda.james@basketball.nl
mailto:brenda.james@basketball.nl
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Voor de BS2 wordt door de NBB geen deelnemersgeld in rekening gebracht, daar het 

een interne (door de vereniging zelf georganiseerde en gefinancierde) opleiding 

betreft. De NBB brengt alleen een bedrag in rekening wanneer u bent geslaagd 

voor de BS2-opleiding. Dit bedrag wordt verwerkt in de rekening courant van uw 

vereniging. 

Het deelnemersgeld voor de BS3-opleiding wordt verwerkt in de rekening courant 

van uw vereniging. 

Het deelnemersgeld voor de BS4-opleiding dient uiterlijk twee weken voor de 

start van de opleiding, dan wel direct bij inschrijving, betaald te worden via 

iDeal via de website van de NBB. Indien uw vereniging uw deelnemersgeld betaalt, 

zal de NBB dit voorafgaand aan de opleiding verwerken in de rekening courant van 

uw vereniging. 

 
Het deelnemersgeld bij de BS3- en BS4-opleiding is inclusief PvB’s, hiervoor 

wordt geen apart bedrag in rekening gebracht. 

 
U kunt zich uiterlijk tot twee weken voor de start van de opleiding kosteloos 

afmelden voor de opleiding door een mail te sturen naar de medewerker 

scheidsrechtersopleidingen met opgaaf van reden. Het reeds betaalde 

deelnemersgeld zal worden terugbetaald aan u of worden gecrediteerd aan uw 

vereniging. 

Indien u zich minder dan twee weken voor de start van de opleiding afmeldt bent 

u de reeds gemaakte kosten voor de opleiding verschuldigd, zoals inhuur 

accommodatie en experts. In overleg met de NBB wordt bepaald welk deel van het 

deelnemersgeld zal worden terugbetaald aan u of uw vereniging. 

 
Indien u zich na de start van de opleiding afmeldt voor de verdere opleiding, 

bent u de kosten van de gevolgde workshops, de reeds gemaakt kosten voor het 

vervolg van de opleiding en administratiekosten verschuldigd. Voor de workshops 

geldt dat alle workshops waarvan u de mogelijkheid had deze te volgen, worden 

doorberekend. 

Indien bij afmelding reeds 75% van de workshops zijn geweest, bent u de totale 

opleidingskosten verschuldigd. De peildatum hiervoor is de datum van de e-mail 

waarin de afmelding wordt doorgegeven aan de medewerker 

scheidsrechtersopleidingen. 

 
De NBB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor opgelopen letsel en/of 

materiële schade gedurende of als het gevolg van het bijwonen van workshops. De 

http://www.basketball.nl/verenigingen-en-opleidingen/trainersopleidingen/inschrijven-opleidingen
mailto:caroline.stevens@basketball.nl
mailto:caroline.stevens@basketball.nl
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collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering van de NBB zijn van 

toepassing. 

 
Het is de deelnemer en/of vereniging niet toegestaan deelnemersgelden te 

verrekenen met bedragen die zij van de NBB tegoed menen te hebben. 

 


