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1. LIDMAATSCHAP 

 

1.1. Opzeggen via elektronisch post, zonder een ingescande brief met handtekening, 

alsook telefonische of mondelinge opzeggingen, worden NIET verwerkt in de leden 

administratie. 

 

1.2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

1.3. Het lidmaatschap dient één kalendermaand voor de einddatum van de contractduur 

schriftelijk te worden opgezegd. 

 

1.4. Ondergetekende verklaart hierbij nadrukkelijk dat hem/haar bekend is, dat zolang 

het lidmaatschap niet op de voorgeschreven wijze is opgezegd, dit lidmaatschap steeds 

van rechtswege met eenzelfde termijn wordt verlengd. Hierbij uitgaande van het 

gekozen abonnement en dat hij/zij (behoudens de in dit artikel aangegeven ontheffing) 

gehouden is de overeengekomen gelden aan de sportschool te voldoen. Ook al wordt, 

door welke oorzaak dan ook, niet actief deelgenomen.  

 

1.5. Het lidmaatschap wordt na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde 

duur met een opzegtermijn van één kalendermaand. 

 

1.6. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet uitwisselbaar. 

 

2. CONTRIBUTIE 

 

2.1. Het overeengekomen bedrag voor contributie wordt maandelijks/per kwartaal aan 

het einde van de maand, doch voor de 1ste van een nieuwe maand afgeschreven van de 

rekening die op het automatische incasso formulier is opgegeven of dient contant te 

worden voldaan.  

 

2.2. Betaling dient ook te geschieden indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet 

aan de les(sen) deelneemt, tenzij de sportschool hem/haar van de betalingsverplichting 

heeft ontheven. Dit moet  blijken uit een schriftelijke verklaring van de sportschool. 

 

2.3. Indien een automatische incasso mislukt, zal er nog een poging worden gedaan om 

deze te incasseren. Hierna wordt de rekeninghouder daarvan op de hoogte gesteld. De 

rekeninghouder moet nu zelf het verschuldigde bedrag overmaken naar de sportschool. 

Mocht dit niet binnen 14 dagen gebeuren, dan kan de sportschool besluiten € 10,00 

administratiekosten in rekening te brengen.  
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2.4. De ondergetekende is gehouden tot stipte betaling van de aan de sportschool 

toekomende gelden. Bij niet tijdige betaling van die gelden wordt de vordering in handen 

gesteld van een incassobureau dat voor en namens de sportschool voor inning zal 

zorgen. De kosten die aan deze incassobureau zijn verbonden komen voor rekening van 

de ondergetekende bovenop het door de sportschool gevorderde bedrag en eventuele 

andere kosten. 

 

2.5. De contributie kan jaarlijks worden aangepast. De leden zijn de aangepaste 

bedragen voor lidmaatschap verschuldigd. Aanpassingen van de contributie wordt ruim 

van te voren gecommuniceerd. 

 

2.6. De contributies dienen in de door de sportschool aangegeven vakanties doorbetaald 

te worden. In de door de sportschool aangegeven vakanties zal er een vakantierooster 

gelden zodat de leden door kunnen blijven trainen. Op officiële feestdagen zal de 

sportschool gesloten zijn. 

 

3. HUISREGLEMENT 

 

3.1. Het lid onderwerpt zich aan de door de sportschool vast te stellen huisregels en 

verklaart hierbij aan die regels te houden. De sportschool behoudt zich het recht om 

huisregels/voorwaarden aan te passen. Deze aanpassingen zullen mondeling en/of 

digitaal worden bekend gemaakt indien van toepassing is. Zie verder onze huisregels. 

 

 

4. AANSPRAKELIJKHEID  

 

4.1. De deelnemer/deelneemster verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten van 

het overgaan tot schadevergoedingsacties tegen de sportschool, inclusief alle 

bestuurders en/of vrijwilligers wegens kosten, schade als gevolg van enig ongeval en/of 

letsel ten gevolge van sportbeoefening en/of gebruik van de accommodatie opgelopen, 

als ook wegens het ongerede raken van de in de accommodatie achtergelaten 

sportkleding en/of voorwerpen. 

 

4.2. Deelname aan wedstrijden, georganiseerd door de sportschool of door derden, is 

geheel op eigen risico.  

 

4.3. Sportschool inclusief bestuurders of vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor 

vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van of aan goederen 

van deelnemers of derden.  

 

4.4. Sportschool is tevens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers 

of toeschouwers. 
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5. ROOSTER 

 

5.1. Bij eventuele lekkages in de accommodatie(s) of situaties waar onmacht in het spel 

is, kunnen de lessen komen te vervallen.  

 

 

6. PRIVACY 

 

6.1. Trainers en/of huisfotograaf van de sportschool kunnen foto’s/video’s maken van de 

leden voor promotionele- of studiedoeleinden. Dit zal altijd van te voren mondeling en/of 

digitaal worden aangekondigd. Bij ondertekening van het inschrijfformulier geeft het 

lid/ouders/voogd toestemming om deze foto’s/video’s te publiceren. 

 

6.2. Andere personen die foto’s/video’s willen maken van leden van de sportschool 

moeten daar eerst toestemming voor aanvragen. Dit i.v.m. de wet op privacy. 

 

6.3. De privacy van onze sportschool leden is erg belangrijk.  

Op onze website onder informatie  tab privacy’ kunt u lezen waar en hoe uw gegevens 

door ons worden bewaard en hoe we met de gegevens omgaan ivm de AVG.  

Door het tekenen van het inschrijfformulier gaat u hiermee akkoord. 

 

7. SLOTBEPALING 

 

7.1. Op alle door sportschool Muay Thai Delft gesloten lidmaatschapsovereenkomst is 

het Nederlandse recht van toepassing. 

 

7.2  Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven 

de overige bepalingen gelden. 
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