ALGEMENE VOORWAARDEN BUDOCENTRUM CHIKARA
Het burgerlijk recht is hierop van toepassing

Artikel 1
Het lidmaatschap is strikt persoonsgebonden
Artikel 2
De persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Wel geeft het lid
toestemming voor het gebruik van foto’s en dergelijke ten behoeve van PR- activiteiten.
Artikel 3
Het lidmaatschap is maandelijks opzegbaar. Dit kan alleen door middel van het invullen van een STOP-formulier dat
te verkrijgen is bij de balie van Sportcentrum Nico Jager of door een brief te sturen. Digitale opzeggingen worden
niet geaccepteerd. U hebt een opzegtermijn van één kalendermaand, volgend op de lopende contributiemaand.
Artikel 4
Bij inschrijving ontvangt het lid een lidmaatschapspas waarmee hij/zij zich bij binnenkomst van Sportcentrum Nico
Jager dient te registreren bij de receptie. Bij verlies of beschadiging van de pas moet het lid een nieuwe pas laten
aanmaken. De kosten hiervan bedragen € 3,50.
Artikel 5
De contributie moet bij vooruitbetaling worden voldaan middels een machtiging voor automatische incasso,
waarmee Budocentrum Chikara wordt gemachtigd om voor de eerste van iedere maand de contributie te innen.
Indien niet tot incasso kan worden overgegaan, dient het lid alsnog binnen een week tot betaling over te gaan. Blijft
betaling van de contributie uit, ook na ontvangst van een herinnering, wordt de incasso in handen gesteld van een
incassobureau. Budocentrum Chikara brengt administratiekosten in rekening voor het verzenden van facturen. Ook
de (buiten)gerechtelijke kosten van het incassobureau komen voor rekening van het lid en zijn gelijk aan de
maximale incassokosten overeenkomstig het “Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten”. Bovendien
wordt alsdan aanspraak gemaakt op de contractuele en/of wettelijke rente vanaf de datum dat het lid in verzuim is.
Artikel 6
Bij niet tijdige betaling kan een lid van deelname aan lessen en trainingen worden uitgesloten.
Artikel 7
Budocentrum Chikara behoudt zich het recht voor de tarieven periodiek te verhogen. Deze wijzigingen worden
aangekondigd op onze website en via het publicatiebord in de budozaal.
Artikel 8
Het lid houdt zich aan de door of namens Budocentrum Chikara gegeven instructies en reglementen aangaande
het gebruik van de faciliteiten en accommodatie, alsmede betreffende omgang, orde en veiligheid. Als het lid zich
hier niet aan houdt kan de toegang tot de accommodatie worden ontzegd waarbij geen restitutie van
lidmaatschapsgeld plaatsvindt.
Artikel 9
Budocentrum Chikara is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.
Artikel 10
De sportbeoefening en het gebruik van de faciliteiten zijn voor eigen risico. Budocentrum Chikara is niet
aansprakelijk voor (de kosten van) enig ongeval of letsel dat de sportbeoefenaar, voor, tijdens of na de
sportbeoefening en/of het gebruik van de faciliteiten overkomt.
Artikel 11
Het lid dient de schade te vergoeden die, al dan niet opzettelijk, is toegebracht aan enig eigendom van Budocentrum
Chikara, met inbegrip van schade die door onoordeelkundig gebruik van de sportattributen is veroorzaakt.
Artikel 12
Budocentrum Chikara behoudt zich het recht voor het lesrooster te wijzigen. Tijdens de zomervakantie geldt er
een aangepast lesrooster. Deze wordt vroegtijdig aangekondigd op onze website en op het publicatiebord in de
budozaal. Alle overige schoolvakanties gaan de lessen gewoon door.
Artikel 13
Voor zaken waarin de algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Budocentrum Chikara.
V010114

