ALGEMENE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden
verstaan wij onder:
•
SC Rijnhout: is de eenmanszaak
en rechtspersoon. Budo Fabriek is
de merknaam voor de sportschool.
•
Lid: iedere natuurlijk persoon of
rechtsvorm, die zich voor één of
meerdere van de in artikel 3
genoemde lidmaatschapsvormen
bij Stichting Budo Fabriek heeft
aangemeld.
2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij
anders aangegeven, van toepassing op
alle overeenkomsten die wij met je
sluiten, zoals de diverse
lidmaatschappen en losse aankopen.
3. Lidmaatschap
1. Budo Fabriek biedt 3 soorten
lidmaatschappen:
a) 1 x per week lidmaatschap,
bestaande uit één sport naar keuze één
keer per week.
b) 2 x per week lidmaatschap,
bestaande twee keer per week trainen
bij een sport naar keuze.
c) onbeperkt lidmaatschap, bestaande
uit onbeperkt aantal sporten en
onbeperkt aantal keer per week trainen.
2. Voor je lidmaatschap betaal je een
lidmaatschapsbijdrage, die verschilt per
type lidmaatschap.
3. Ouders van Jeugdleden (tot 16 jaar)
mogen één keer per week kosteloos aan
Power Boxing of Circuit Training
deelnemen (geldig voor één ouder per
gezin en maar voor 1 x per week
sporten ongeacht het aantal kinderen
dat lid zijn).
4. Na aanmelding gaat de eerste periode
van het lidmaatschap in op de eerste
dag van de maand volgend op de
aanmelding.
5. Het lidmaatschap duurt voort tot je
opzegt. Lidmaatschappen zijn per
maand opzegbaar, meer informatie over
opzeggen staat in artikel 10.
4. Aanbiedingen en promotionele
acties
1. Aanbiedingen en promotionele acties
die wij aanbieden hebben een tijdelijk
karakter. Na de sluitingsdatum (die wij
steeds expliciet vermelden) kun je geen
gebruik meer maken van de betreffende
aanbieding of actie.
2. Wij kunnen bepalen dat aanbiedingen
of acties toegankelijk zijn voor leden,
voor niet-leden of voor beide groepen.
3. Voor tijdelijke aanbiedingen en/of
acties kunnen speciale
Actievoorwaarden gelden.
4. Van kennismakingsvoordeel op een
lidmaatschap mag slechts 1 maal per 12
maanden worden geprofiteerd.
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5. Aanmelding
1. Je kunt je persoonlijk, telefonisch,
schriftelijk (brief) of elektronisch (e-mail,
website, via Fitmanager) aanmelden
voor het lidmaatschap, abonnementen
en/of
aanbiedingen en acties van de Budo
Fabriek. Onze contactgegevens vind je
in artikel 10.
2. Wij sturen je zo snel mogelijk, maar
uiterlijk binnen 2 weken na aanmelding
als lid van de Budo Fabriek een
schriftelijke of elektronische bevestiging
daarvan.
6. Lidmaatschapsbijdragen en
betaling
1. Je bent een financiële bijdrage
verschuldigd voor het lidmaatschap. Je
kunt de lidmaatschapsbijdrage via ideal
of via automatische incasso via
Fitmanager betalen. Indien gewenst
kunnen bij bijzondere gevallen hier een
uitzondering voor gemaakt worden.
2. De betaling dient te geschieden op de
eerste van de maand of uiterlijk voor de
zevende van de maand. Leden betalen
altijd een maand vooruit. Als je niet of te
laat betaalt treden de regels van artikel
11 in werking.
3. Wijziging(en) van tarieven maken
minimaal 4 weken voorafgaand
schriftelijk bekend en op onze website.
Wij brengen je het gewijzigde bedrag in
rekening per eerstvolgend moment dat
je de lidmaatschapsbijdrage moet
betalen.
7. Te late betaling of niet-betaling
1. Je bent in verzuim als je niet betaalt
voor of op de uiterste betaaldatum als
bedoeld in artikel 6 onderdeel 2.
2. Als je na 2 of meer
betalingsherinneringen niet hebt betaald,
kunnen wij de overeenkomst ontbinden.
Ook kunnen wij vanaf dat moment de
wettelijk toegestane incassokosten in
rekening brengen en/of de vordering uit
handen geven aan een incassobureau.
8. Niet-nakoming
1. Als de Budo Fabriek, of als het lid zich
niet houdt aan één of meer
verplichtingen, mag de andere partij de
nakoming van de daartegenover
staande verplichting(en) opschorten,
voor zover en zoveel de tekortkoming
dat rechtvaardigt.
2. Als de Budo Fabriek of het lid ook na
aanmaning niet houdt aan één of meer
verplichtingen uit de overeenkomst, dan
kan de andere partij de overeenkomst
ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien
haar bijzondere aard of geringe
betekenis dat niet rechtvaardigt.
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9. Aansprakelijkheid
SC Rijnhout dan wel de Budo Fabriek is
niet aansprakelijk voor persoonlijke of
materiële schade. De Budo Fabriek is
niet aansprakelijk van verlies of diefstal
van persoonlijke eigendommen van
leden of derden.
10. Wijziging en opzegging
1. Wijzigingen van je persoonlijke
gegevens en opzegging van het
lidmaatschap en/of abonnement(en) kun
je als volgt doorgeven:
• E-mail: info@budofabriek.nl
• Post: Prinses Margrietstraat 9, 4241
BA te Arkel
2. je kunt het
lidmaatschap en/of abonnement op elk
moment opzeggen. De opzegging gaat
in 1 maand nadat wij de opzegging
hebben ontvangen of zoveel later als je
de opzegging wilt laten ingaan. Als je
(ook) hebt betaald voor een periode die
na het ingaan van de opzegging ligt,
storten wij het bedrag voor die periode
binnen 14 dagen nadat wij de opzegging
hebben ontvangen terug. Voor deze
terug storting wordt eenmalig 15 euro
administratiekosten in rekening
gebracht.
3. Indien u gebruik heeft gemaakt van
de openingsactie brengen wij de kosten
voor het karatepak of
bokshandschoenen bij een opzegging,
binnen 1 jaar, in rekening.
4. Na opzegging van het lidmaatschap
sturen wij je hiervan een bevestiging. Als
je deze bevestiging niet binnen 2 weken
ontvangt, moet je contact opnemen met
de helpdesk (adres hierboven).
11. Privacy
Persoonlijke informatie en gegevens die
wij van u verkregen hebben worden
door ons nooit, zonder toestemming,
aan derden versterkt.
12. Portretrecht
Tijdens de lessen kunnen foto’s
gemaakt worden welke gebruikt kunnen
worden voor promotionele doeleinden.
Met het aangaan van het lidmaatschap
geeft u toestemming voor het maken
van foto’s en het promotioneel gebruik
hiervan.
13. Toepasselijk recht
Tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, vallen alle
overeenkomsten waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn onder
Nederlands recht.
14. Wijziging van deze voorwaarden
1. Wij behouden ons het recht voor om
wijzigingen in deze Algemene
Voorwaarden aan te brengen.
2. Individuele afwijkingen van deze
Algemene Voorwaarden moeten
schriftelijk worden vastgelegd.
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