Algemene Voorwaarden Judoschool van der Hoek Vof
1. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en diensten die worden georganiseerd door of namens Judoschool van der Hoek. Hieronder vallen
judolessen, wedstrijdtrainingen, toernooien, sport- en spelactiviteiten, cursussen, feestjes- en partijtjes en alle overige activiteiten op alle vestigingen van de Judoschool
alsmede op vestigingen van anderen die tijdelijk door de Judoschool in gebruik zijn genomen Deelname aan genoemde activiteiten of gebruik maken van een verstrekte
dienst geschiedt geheel voor rekening en risico van de deelnemer.

2. Abonnement
Een abonnement is geheel persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Leden zijn zij die het inschrijfformulier naar waarheid hebben ingevuld ondertekend hebben en
de contributie hebben betaald. Als leden gelden ook minderjarigen waarvoor door de wettelijk vertegenwoordiger het inschrijfformulier naar waarheid is ingevuld en
ondertekend en waarvoor contributie is betaald.

3. Duur van het abonnement
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een eerste periode die schriftelijk is overeengekomen welke steeds, tot wederopzegging, stilzwijgend wordt verlengd met een
maand.

4. Soorten abonnement
Een abonnement kan worden aangegaan voor één les per week. Naast de reguliere lessen kan een abonnement aangegaan worden voor wedstrijdtrainingen.
Abonnementen voor meerdere lessen worden individueel met leden afgesloten. Wijzigingen in de abonnementsvorm kunnen plaatsvinden aan het einde van de maandag
volgend op de dag van het doorgeven van de wijziging.

5. Aanbiedingen
Bij aanvang van het lidmaatschap kunnen speciale aanbiedingen worden gedaan aan de nieuwe leden. Het aanvaarden van deze aanbiedingen door het aankruisen
hiervan op het inschrijfformulier verplicht het lid of de wettelijk vertegenwoordiger tot het betalen van alle hieraan verbonden lesgelden.

6. Korting
Leden binnen een gezin ontvangen een korting van 10% op de maandcontributie. cumulatie van korting is niet mogelijk (maximale korting is 10%).

7. Opzeggen van abonnement
Het opzeggen van het abonnement dient (indien bewijs van opzegging noodzakelijk of gewenst is) te geschieden middels een emailbericht aan Judoschool van der Hoek
. Geldige opzegging kan ook plaatsvinden via telefoon of persoonlijk. Het bewijs van opzegging op deze wijze dient door het lid te worden geleverd indien dit wordt
gevraagd.
Opzeggen van het abonnement dient minimaal één kalendermaand voor afloop van de lopende contractperiode te geschieden. Na afloop van de 1e volledige
contractperiode kan er per maand worden opgezegd tegen het einde van de lopende maand. Indien niet wordt opgezegd wordt het abonnement met steeds een
maand verlengd.
Een abonnement kan, onder bepaalde voorwaarden, tussentijds beëindigd worden bij aantoonbare verhuizing verder dan 15 km van een vestiging van Judoschool van der
Hoek of het huidige adres van het lid, dan wel op medisch advies waarbij sporten ontraden wordt.
Een abonnement kan in uitzonderingsgevallen, bijv. bij ernstige ziekte, onder bepaalde voorwaarden, tussentijds beëindigd worden.

8. Betalingen
Betaling van het verschuldigde abonnementsgeld geschiedt per maandelijkse automatische incasso en wordt op de 1ste of 2de werkdag van de maand geïnd. B
Bij inschrijvingen na de eerste van de maand wordt een tussentijdse incasso gedaan voor het deelbedrag van die betreffende maand.
Wanneer de incasso niet gelukt wordt in eerste instantie getracht een 2e incasso te laten plaatsvinden. In totaal worden twee herinneringen al dan niet met kopie van de
oorspronkelijke nota verzonden en indien reactie uitblijft zal Judoschool Van der Hoek de verdere invordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke incassokosten komen dan voor rekening van de debiteur van Judoschool van der Hoek.
Bij contante betaling van een 3 maanden abonnement dient de eerste betaling minimaal 3 volledige kalendermaanden plus een eventueel restbedrag van de lopende
maand te worden voldaan. De daarop volgende betalingen dienen steeds minimaal 3 maanden te zijn.
Bij contante betaling van een 12 maanden abonnement dient de eerste betaling minimaal 3 volledige kalendermaanden plus een eventueel restbedrag van de lopende
maand te worden voldaan. De daarop volgende betalingen dienen steeds minimaal 3 maanden te zijn.

9. Vakanties en feestdagen
Op officiële feest- en gedenkdagen worden er geen lessen gegeven door Judoschool van der Hoek. Gedurende de vakantieperiodes worden aangepaste openingstijden
en roosters gehanteerd. Publicatie hiervan vindt plaats op de website van Judoschool van der Hoek en in voorkomend geval zullen ook mededelingen hierover per mail
worden gedaan, Indien in de zomerperiode gedurende een periode van een maand geen lessen worden verzorgd zullen er geen lesgelden worden geïnd.

10.Sportlessen
Alle leden worden ingedeeld in een vast uur waarin de les bestemd voor het lid worden gegeven. Veranderingen in lestijden worden in samenspraak met de leden
doorgevoerd. De lessen worden gegeven in Bussum, Laren, Hilversum en Naarden. In overleg kunnen judolessen worden verzorgd op locatie..

11.Strafbare feiten
Leden die zich schuldig maken aan strafbare feiten in een vestiging van Judoschool van der Hoek zullen worden aangegeven bij de politie en zullen toegang tot de
vestiging worden ontzegd. Leden die zich schuldig maken aan onbehoorlijk gedrag zullen toegang tot de locaties van de Judoschool worden ontzegd.
In beide gevallen zal het abonnement met onmiddellijke ingang beëindigd worden door de directie van Judoschool van der Hoek zonder dat het lid aanspraak kan doen
op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

12. Aansprakelijkheid
Judoschool van der Hoek is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook ten gevolge van deelname aan de
activiteiten en/of diensten.
Judoschool van der Hoek is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van deelnemers, die zijn achtergelaten in de door Judoschool van der
Hoek gebruikte locaties..
De deelnemer is aansprakelijk voor schade die door opzet of schuld is toegebracht aan gebouwen, apparatuur of andere eigendommen waarvan gebruik wordt gemaakt
door Judoschool van der Hoek.

13. Persoonsgegevens
Voor de ledenadministratie worden gegevens die worden ingevuld op het inschrijfformulier vastgelegd. Door het invullen hiervan en het onderteken van het formulier
gaan wij ervan uit dat u toestemming heeft gegeven voor bewaren van deze gegevens.
Het door u opgegeven e-mailadres zal alleen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuws en aanpassingen omtrent Judoschool van der Hoek.

14. Overige Bepalingen
Judoschool van der Hoek behoudt zich het recht voor om openings-, sluitings- en lestijden, huisregels, aantal lessen per abonnementsvorm, alsmede apparatuur te
wijzigen zonder dat hieraan door het lid enig recht kan worden ontleend.
Indien een vakantierooster of ander aangepast rooster wordt aangeboden blijft men de normale abonnementsgelden verschuldigd. In alle gevallen waarin deze algemene
voorwaarden en huisregels niet voorzien, beslist de directie van Judoschool van der Hoek.
Bij onoplosbare geschillen beslist de bevoegde rechter; het Nederlands recht is van toepassing.
Alle gegevens van de leden zullen nimmer ten hand worden gesteld aan derden en niet voor externe promotionele doeleinden worden gebruikt.
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