Algemene Voorwaarden RetZef
Artikel 1: Algemeen
1.1 Inschrijven bij RetZef dient door het volledig invullen van het inschrijf/
incasso/sepaformulier. Er dient bij inschrijving altijd een geldig legitimatiebewijs overlegt te worden. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent
wordt u deelnemer (hierna verder genoemd “deelnemer”) van RetZef
1.2 RetZef is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De
gewijzigde voorwaarden gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden.
1.3 Slechts in onderling overleg tussen deelnemer en de directie van RetZef
kan worden afgeweken van de Algemene Voorwaarden en/of Huisregels. Deze
afwijking zal schriftelijk worden bevestigd aan deelnemer door de
directie van RetZef.
1.4 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 augustus 2018 en
gelden zolang ze niet worden vervangen door een nieuw of gewijzigd
reglement. Alle voorwaarden die eerder zijn gepubliceerd komen hiermee te
vervallen. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten
zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien
beslist de leiding van Retzef.
1.5 Door inschrijving, verklaart deelnemer de op het lidmaatschap van
toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van RetZef te kennen en te
accepteren en zich akkoord te verklaren met deze voorwaarden door het
inschrijf/incasso/sepaformulier te tekenen.
Artikel 2: Lidmaatschapsgeld, bond en betaling
2.1 De minimale duur van het lidmaatschap is 12 maanden. Het lidmaatschap wordt, na de periode van 12 maanden, automatisch stilzwijgend met 2
maanden verlengd. Indien een deelnemer binnen 12 maanden om
opschorting van het lidmaatschap vraagt i.v.m. een lange blessure of ziekte
wordt de contributie stopgezet. Let erop dat bij betermelding de termijn van
totaal 12 maanden weer gaat lopen (er dient altijd minimaal 12 maanden contributie aan de sportschool voldaan te moeten worden). Lidmaatschap voor
Ukkie Krav Maga is 6 maanden, na de periode van 6 maanden wordt deze
automatisch stilzwijgend met 2 maanden verlengd.
2.2 Het inschrijf/incasso/sepaformulier dient ingevuld te worden voor
deelname aan de eerste les en deze dient ingeleverd te worden bij de leraar/
instructeur. Na inlevering van het inschrijfformulier, een kopie paspoort /
identiteitskaart en 1 pasfoto kan de deelnemer zijn/haar kopie inschrijving
ophalen bij de instructeur tijdens de les.
2.3 De contributie is per 2 maanden bij vooruitbetaling verschuldigd.
Betaling geschiedt om de 2 maanden per automatische incasso door een
separaat af te geven sepa incasso machtiging. Bij te late betaling wordt er
€ 8, - aan administratie en storno kosten doorberekend.
2.4 Bij niet tijdige betaling van aan RetZef verschuldigde bedragen wordt de
vordering uit handen gegeven aan een incassobureau/gerechtsdeurwaarder.
De kosten verbonden aan deze overdraging komen voor rekening van de
deelnemer.
2.5 Iedere deelnemer is automatisch verzekerd en lid van de bond. De
verzekering is een ongevallenverzekering (zie voorwaarden AON). De
voorwaarden liggen altijd ter inzage bij de instructeur tijdens de les. RetZef is
aangesloten bij de RetZef Bond. De jaarlijkse contributie van € 35, - incl.
verzekering dient door deelnemer bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Eenmalig bondsgeld kinderen is € 20, - per jaar.
2.6 Er is een mogelijkheid om te switchen van abonnement. Dit dient wel 2
maanden van tevoren, middels een schrijven, te worden aangegeven bij
de Instructeur.
2.7 Een strippenkaart voor volwassenen kan aangeschaft worden voor 15
trainingen. De kaart heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. In de strippenkaart
is een bedrag voor de bond en verzekering opgenomen. De kaart is
persoonsgebonden en niet overdraagbaar en dient elke les meegenomen te
worden, deze moet afgetekend worden voor de les. Restitutie van de
strippenkaart is niet mogelijk.
2.8 Bij beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van een
maand voor ingang van de nieuwe betalingsperiode. Indien niet tijdig wordt
opgezegd is deelnemer de contributie voor de volgende periode van
1 maand alsnog verschuldigd. Restitutie van reeds betaalde contributiegelden
is niet mogelijk. Het staat deelnemer vrij door te trainen tijdens deze periode.
Als er niet optijd opgezegd is en de incasso is reeds al gedaan is er geen
restitutie mogelijk van de 2 maanden die zijn geïncasseerd. Het opzeggen van
het lidmaatschap dient schriftelijk, voorzien van een handtekening, per
aangetekende post te geschieden. Deze dient aangetekend opgestuurd te
worden naar RetZef, Postbus 7200, 3301 GB te Dordrecht. Deelnemer kan ook
opzeggen middels een opzegbrief, welke men kan vragen in de
desbetreffende RetZef sportschool, deelnemer krijgt een kopie mee als bewijs van opzegging. Niet aangetekende brieven, telefonische, mondelinge of
per email ontvangen opzeggingen worden als niet ontvangen beschouwd en
derhalve niet verwerkt in de ledenadministratie. Het lidmaatschap blijft dan
van kracht.
2.9 Indien een deelnemer wegens een blessure met een duur van meer dan
een maand de lessen niet kan volgen kan een verzoek tot stopzetting van de
contributie worden ingediend bij RetZef. Het stopzetten van de contributie
kan alleen worden toegekend i.v.m. medische redenen en na overleg van een
doktersverklaring aan de ledenadministratie. De deelnemer betaalt dan een
passief lidmaatschap van € 8, - per maand. Contributie zal automatisch
weer geïncasseerd worden na drie maanden, is de deelnemer langer
geblesseerd dan deze drie maanden, is de deelnemer verplicht dit zelf

kenbaar te maken bij RetZef.
2.10 In geval van zwangerschap (van deelnemer zelf) is het mogelijk om de
contributie 6 maanden stop te zetten. Dit termijn gaat in vanaf de dag dat men
aangeeft niet meer in staat te zijn om te trainen. Na 6 maanden
(of eerder aangegeven door deelnemer) zal de contributie weer automatisch
gaan lopen. Deze tijdelijke stopzetting is echter alleen mogelijk indien dit door
de deelnemer aan het begin van de zwangerschap schriftelijk is
aangevraagd.
Artikel 3: Tarieven, tijden, locatie, kledingvoorschriften
3.1 Ieder jaar zullen de tarieven, indien nodig, aangepast worden. Deze
aanpassing zal gelijk zijn aan de jaarlijkse inflatie. Voor tarieven verwijzen we
naar de prijslijst van RetZef.
3.2 De sportschool zal 6 weken gesloten zijn in de periode van juli/augustus
en 2 weken in december. De periode is afhankelijk van de schoolvakanties. De
exacte data zal tijdig aan deelnemer kenbaar worden gemaakt. Voor de
periode dat we gesloten zijn wordt een inhaaltrainingsdag georganiseerd.
De datum waarop deze plaatsvindt, zal op tijd meegedeeld worden. De kinderlessen vervallen tijdens de schoolvakanties (mochten de lessen doorgaan dan
wordt dit in de les meegedeeld). Ook voor de kindergroepen wordt een speciale dag georganiseerd. Ook op officiële feestdagen is de sportschool gesloten.
3.3 In vakantieperiodes loopt de contributie gewoon door. Contributiegelden
voor deze periodes zullen zoals gebruikelijk geïncasseerd worden.
3.4 RetZef behoudt zich het recht voor om de lestijden en de locatie waar de
lessen gegeven worden te wijzigen.
3.5 Tijdens de training is het dragen van een T-shirt van de organisatie en een
RetZef Krav Maga broek verplicht. Bij de MMA lessen is een GI verplicht, hiernaast kan een MMA tenue worden aangeschaft. Bescherming middels een tok,
bit, scheenbescherming, en fighting gloves is verplicht. Vraag de
instructeur welk merk/soort beschermingsartikelen geschikt zijn en welke wel
en/of niet gebruikt mogen worden tijdens de les.
3.6 Bij contact sporten is het verplicht dat men aandacht schenkt aan de
persoonlijke hygiëne. Van de leden wordt dan ook verwacht dat zij fris en
verzorgd op de training verschijnen. Tijdens de lessen is het dragen van sieraden en/of piercings niet toegestaan. Het dragen van een bril of contactlenzen is voor eigen risico.
Artikel 4: Risico & aansprakelijkheid
4.1 De deelnemer van RetZef verklaart dat hij/zij het onderhavige
sportonderricht zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de
kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan het
desbetreffende onderricht, geheel en al door hem/haar zelf wordt gedragen.
Ook indien dat ongeval of letsel door en andere leerling wordt veroorzaakt.
4.2 Deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van
al zijn/haar rechten tot het uitstellen van een schadeactie tegen de sportschool
en/of leraar, waarbij hij/zij een schadevergoeding zou kunnen vorderen voor
kosten, schade en interesses als gevolg van enig letsel of ongeval ten gevolge
van de sportbeoefening opgelopen. Het bovenstaande is eveneens
toepasselijk bij het in ongerede raken van in de sportschool achtergelaten
sportkleding en voorwerpen.
4.3 RetZef en/of de leraar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor
bovengenoemde risico’s en de deelnemer vrijwaart RetZef en/of de leraar voor
elke aansprakelijkheid, ook tegenover derden.
Artikel 5: Huisregels
5.1 Als deelnemer van RetZef verbindt u zich ertoe, de volgende
huishoudelijke regels na te leven en blijk te geven van eerlijkheid, geen
agressief gedrag, bescheidenheid, respect voor ons huishoudelijk reglement,
en onze instructeurs en partners.
5.2 Deelnemer zal de RetZef technieken alleen in de lessen gebruiken of om
zijn lichamelijke veiligheid of zijn naaste te beschermen als noodweersituaties
zich voordoen.
5.3 Deelnemer zal ook bijdragen tot een vriendschappelijke sfeer en
gezelligheid.
5.4 Indien deelnemer door zijn houding en/of optreden in opspraak komt,
waardoor de goede naam van de organisatie zou kunnen worden geschaad,
is de organisatie bevoegd om deelnemer van verdere toegang tot de lessen
te ontzeggen, terwijl de verplichtingen tot betaling van het overeengekomen
lesgeld blijft bestaan.
5.5 Tijdens de lessen en op het terrein van RetZef is het gebruik of verkoop van
hard/soft drugs, stimulerende middelen en alle andere middelen die onder de
dopingwet vallen ten strengste verboden.
5.6 Alle bedenkbare vormen van criminaliteit niet getolereerd. Bij twijfel aan
de leerling kan er gevraagd worden naar een verklaring omtrent gedrag. Als
blijkt dat deelnemer geen verklaring omtrent gedrag kan overhandigen zal
het lidmaatschap worden geweigerd. Wanneer blijkt dat deelnemer onjuiste
gegevens heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.
5.7 Alle leerstof die wordt aangeboden door RetZef mag niet aan derden
doorgegeven worden en/of met derden beoefend worden zonder de
schriftelijke toestemming van de organisatie RetZef. Mocht blijken dat hiervan
wel sprake is dan wordt er per gebeurtenis een boete van € 1000, - opgelegd.
Daarnaast volgt een beëindiging van het lidmaatschap, zonder eventuele contributierestitutie, van RetZef.
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