
Algemene voorwaarden  

 

Verplichtingen Trainers Opleidingscentrum Noord (TOC Noord) 
1) TOC Noord verplicht zich de opleiding te (laten) verzorgen door voldoende 

deskundig personeel. 
2) Als de opleiding of een deel daarvan, als gevolg van het ontbreken van voldoende deskundig 

personeel geen doorgang vindt, heeft de cursist recht op hetzij een evenredige teruggave 
van het cursusgeld, hetzij de mogelijkheid het betreffende deel op een andere dag/of tijdstip 
in te halen. 

3) TOC Noord doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring lichten 

wij toe hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij verzamelen, gebruiken, delen en 

verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden die in onderstaande 

privacyverklaring worden genoemd of die wettelijk zijn toegestaan. 

 

Privacyverklaring: 

3.1 Bedrijf omschrijving.  

Naam:  Trainers Opleidingscentrum Noord (TOCN) is onderdeel van Sven Spijkerman BV 

Sven Spijkerman Bv is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder het nummer: 57671508 

Mailadres: www.tocnoord.nl. 

 

3.2 Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij over u? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadressen en e-mails, geluidopnames, of een kopie 

van een paspoort, onder de voorwaarde dat dergelijke gegevens betrekking hebben op een natuurlijke 

persoon. De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken over u betreft:  

◼ Uw contactgegevens waaronder uw naam, adres (en bewijs van adres)  en andere 

contactgegevens zoals op het inschrijfformulier opgegeven (bijvoorbeeld e-mailadres, 

telefoongegevens en geboortedatum en plaats). 

TOC Noord verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor legitieme doeleinden. Bovendien zal het 

gebruik van uw persoonsgegevens ook steeds worden gerechtvaardigd op basis van onderstaande 

wettelijke “verwerkingsgronden” die zijn opgenomen in de AVG. 

1) Uitvoering van een overeenkomst: TOC Noord heeft uw persoonsgegevens nodig om onze 

diensten aan u te leveren waaronder: 

- Onderwijs en onderwijsondersteuning. Hieronder valt het voorzien van informatie tav de 

cursussen en het doorgeven van gegevens aan de Koninklijke Nederlandse Zwembond 

(KNZB) t.b.v. het opgeven van examens en het in ontvangst kunnen nemen van 

certificaten/ diploma’s. Tevens worden de gegevens gebruikt voor het bijhouden van 

resultaten en studievoortgang, advies en begeleiding en het verstrekken van leermiddelen. 

- Toestemming: Door het instemmen met de algemene voorwaarden stemt u in met het 

gebruik van uw persoonsgegevens en het gebruik van foto’s die ten tijde van de cursus zijn 

gemaakt. Wij verzamelen uw gegevens, die zijn ingevuld op het aanmeldingsformulier, 

http://www.tocnoord.nl/


teneinde u op de hoogte te houden van diverse activiteiten die TOC Noord aanbiedt. Met 

betrekking tot de relatiebeheer maakt TOC Noord gebruik van gegevens ten behoeve van 

campagne activiteiten, contact beheer, verzendlijsten en nieuwsbrieven, datum van 

afronden van de cursus, alumni en deelnemers aan diverse activiteiten. Foto’s, gemaakt 

tijdens de cursus, worden gebruikt voor promotie doeleinden.  

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (zie ook 3.5 rechten). Indien u wilt dat er geen foto’s 

van u worden gebruikt dient dit vooraf kenbaar te worden gemaakt. 

3.3  Ontvangers gegevens.   

Slechts in bepaalde gevallen zal TOC Noord derden voorzien van uw persoonlijke gegevens. Derden 

waar wij de gegevens aan door spelen zijn de koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Wij 

verstrekken uw gegevens alleen indien wij van mening zijn dat de aanlevering noodzakelijk is voor het 

vertrekken van certificaten/ diploma’s door de beschreven instanties.  

3.4  Bewaartermijn.  

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de realisering van de doeleinden 

waarvoor zij worden verzameld en verwerkt. Dit betreft de periode dat aan de cursus wordt 

deelgenomen tot het moment van afronden van de cursus. Na afronding van de cursus wordt als 

uitzonderingen op het hiervoor beschrevene een e-mailadres bewaart voor het doeleinde 

relatiebeheer en het versturen van nieuwsbrieven t.b.v. vervolg cursussen. E-mailadressen blijven 

opgeslagen tot de persoon zelf actie onderneemt door het uitschrijven van zijn e-mailadres.  

3.5 Wat zijn uw rechten.  

Onder de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten 

worden hieronder vermeld. 

(a) Recht op inzage: U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt toegang krijgen 

tot alle persoonsgegevens die wij van u hebben. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt 

maken, kunt u contact opnemen met TOC Noord via het contact formulier op de site. 

 

(b) Correctie: Indien u van mening bent dat gegevens die wij van u hebben vastgelegd onjuist of 

onvolledig zijn dan kunt u ons verzoeken om onjuistheden in uw persoonsgegevens te laten 

corrigeren. U kunt dient doen door contact op te nemen met TOC Noord via het contact 

formulier op de site. 

 

(c) Verwijderen: U kunt ons verzoeken om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te 

verwijderen. U kunt dit doen door contact op te nemen met TOC Noord via het contact 

formulier op de site waarin het verwijderverzoek aangeeft. 

 

(d) Een klacht indienen: U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door   

TOC Noord indienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

 

(e) Intrekken van de toestemming: U heeft het recht om de verleende toestemming in te trekken. 

Dit kunt u doen door een mail te sturen via het contactformulier op de site. Indien de 

toestemming wordt ingetrokken ten tijde van de cursus kan dit gevolgen hebben voor het 

afronden van de cursus. Voor foto’s geldt dat vooraf bij opgave aangegeven dient te worden 

indien er geen foto’s gemaakt mogen worden voor publicatie. 



Wij zullen de meeste verzoeken binnen een termijn van 30 dagen behandelen. Wanneer het langer 

duurt zullen wij u contacten om uit te leggen waarom het langer duurt dan de voorgeschreven één 

maand. 

3.6 Beveiliging 

De verwerking van de bij inschrijving opgegeven gegevens worden gebeurt via Google forms en Google 

documents  en zullen bewaard worden op Google Drive. De gegevens zijn beveiligd door middel van de 

standaard beveiliging die Google bij zijn diensten levert en alleen toegankelijk door Janco Nolles, Sven 

Spijkerman en Ad Reinstra. Uw persoonsgegevens zullen tot maximaal een jaar na het afronden van de 

cursus bewaard worden.  

3.7 Tot Slot 

U kunt ten allen tijde ervoor kiezen geen gegevens achter te laten op de website/ inschrijfformulier. 

Als gevolg hiervan kunnen wij u ook niet van dienst zijn zoals de diensten in artikel 3.2 beschreven. Om 

die reden zijn de velden met een * verplicht om in te vullen om u volledig van dienst te kunnen zijn. 

Verplichtingen van de cursist: 
1) Voor de duur van de gehele cursus is de cursist verplicht zich te houden aan de huisregels van 

het zwembad en de specifieke huisregels die gelden voor de ruimten waarin de opleiding wordt 
gegeven. 

2) De cursist is gehouden de aanwijzingen van de docenten nauwgezet op te volgen. 
3) Vanaf de inschrijfdatum dient de cursist de opleiding te volgen. Bij tussentijds terugtrekken is 

cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. Bij het later opnieuw volgen van de opleiding is de 
cursist wederom opnieuw het cursusgeld verschuldigd. 

4) De cursusgelden dienen voor aanvang van de cursus te worden voldaan (Vooraf aan de eerste 
dag van de cursus). Bij het niet tijdig betalen van de gelden wordt u de toegang tot de cursus 
ontzegd. 

5) Termijnbetaling is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming waarbij te allen tijde 50% van het 
totale cursus bedrag betaald dient te worden voor de eerste dag waarop de cursus plaats vindt.  

6) Inschrijving is bindend.  
7) Ten tijde van de eerste cursusdag wordt een zwemtest afgenomen. Een ieder is verplicht deze 

test te doorlopen. Bij een onvoldoende beoordeling worden afspraken gemaakt om te 
herkansen of wordt door TOC Noord geadviseerd te stoppen met de opleiding.  

8) Bij een advies om te stoppen vanuit TOC Noord ontvangt de cursist 50% restitutie van het 
cursusgeld. 

9) Restitutie van cursusgelden is verder slechts mogelijk wanneer om medische redenen moet 
worden afgezien van (verdere) deelname. Verzoeken om restitutie van cursusgelden (naar 
evenredigheid van de nog te volgen opleiding) kunnen uitsluitend schriftelijk en onder 
bijvoeging van een geldige doktersverklaring bij TOC Noord worden ingediend. De kosten die 
hieruit voortvloeien dienen door de cursist zelf bekostigd te worden. De cursist dient tevens zelf 
een arts (anders dan de eigen huisarts) te raadplegen. 

 


