Voorwaarden KVG versie oktober 2021
1. Algemeen
1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent,
wordt u lid (hierna; het “Lid”) van KVG kickboksen en weerbaarheid (hierna; “KVG”).
2. Voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van KVG en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen KVG en
het Lid.
2.2. KVG is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. KVG zal het lid hiervan tijdig o p de
hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke
termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij
zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke
opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door KVG te zijn ontvangen.
3. Lidmaatschap
3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de contractduur van 6 maanden die ingaat vanaf de
eerste keer dat het lid meetraint. De proefles is hierin niet meegerekend, deze is gratis en vrijblijvend. Na deze 6 maanden
wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
3.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.
3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie
over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.kickboksendenbosch.nl.
3.7 Per abonnement ontvang je credits. Bij bijvoorbeeld een abonnement van 1 keer in de week ontvang je iedere week 1 credit.
Deze wordt elke zondag bijgeschreven en blijft 1 maand geldig. Mocht je een keer een week niet kunnen trainen, dan kan je
bijvoorbeeld de week erop 2 trainingen volgen. Bij een rittenkaart ontvang je 10 credits. Deze credtis zijn 6 maanden geldig.
3.8 het lid meldt zich aan via de app voor elke training. Afmelden kan nog tot de training start. Bij de Kickboksbootcamp en de
Outdoor training kan het lid zich tot 6 uur voor de training start afmelden. Later afmelden dan 6 uur voor de training start of bij
niet komen, wordt er wel een credit afgeschreven.
4. Lidmaatschapsgelden
4.1. Het lidmaatschapsgeld wordt per automatische incasso elke maand rond de 30e geïnd. De rittenkaart dient binnen 1 week
na afnemen contant, per bank of via Ideal via de app te zijn voldaan.
4.2. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is,
worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen
na opeisbaarheid door het Lid aan KVG te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van
KVG tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. KVG mag het Lid weigeren.
4.3. Indien KVG over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en
(buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld
in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de
datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan KVG het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien
die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van KVG tot het moment dat zijn vervallen schuld in
overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.
4.4 KVG biedt gezinslidmaatschappen aan. Dit lidmaatschap is bedoeld voor gezinnen, vanaf 3 personen uit hetzelfde gezin. Alle
gezinsleden moeten zich inschrijven voor een halfjaar abonnement om gebruik te kunnen maken van dit gezinslidmaatschap. Dit
geldt niet voor de rittenkaart. Wil je gebruik maken van dit lidmaatschap, neem dan apart contact met ons op.
4.5 Alle prijzen zijn inclusief btw. KVG is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de
hoogte van de btw.

5. Privacy
5.1 KVG verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de
kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van
gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
5.2 KVG gebruikt de persoonsgegevens enkel en alleen voor administratieve doeleinden en om het Lid te informeren van
speciale aanbiedingen, evenementen, rooster- en prijswijzigingen.
6. Lidmaatschapsnummer
6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapsnummer. Met dit nummer meldt het Lid zich
telkens voor aanvang van de training aan.
7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap
7.1. Na 6 maanden wordt het abonnement met automatisch verlengd. Na de periode van 6 maanden is het abonnement per
maand op te zeggen. Opzeggen kan via een verzoek via whatsapp, of een e-mail naar info@kickboksendenbosch.nl. Wij
hanteren 1 maand opzegtermijn.
Het Lid schrijft zich altijd in voor 6 maanden. Ook een 10-rittenkaart is 6 maanden geldig.
7.2. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is niet mogelijk. Uiteraard denkt KVG altijd mee in geval van
ziekte en kan je ons in dat geval altijd bellen of mailen om de mogelijkheden te bespreken.
7.3. KVG mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
c. indien het Lid zich niet deugdelijk gedraag naar ons inziens.
8. Opschorting (tijdelijk stopzetten)
8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming (via de mail) van KVG
het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en
vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na goed overleg. Het abonnement wordt “on hold” gezet en start weer vanaf het
moment dat het lid na het gebeuren weer meetraint.
8.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
9. Openingstijden
9.1. KVG is bevoegd om de gym geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
9.2. KVG is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.
10. Aansprakelijkheid
10.1. KVG is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak
dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens KVG of haar (assistent) trainers..
10.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd
om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch KVG, noch zijn medewerkers en vrijwilligers kunnen verantwoordelijk worden
gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de gym.

11. Huisreglement
11.1. KVG kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
11.2 Er mogen in de zaal géén buitenschoenen gedragen worden.
11.3 Trainen in minder dan een shirt of sportbeha is niet toegestaan.
11.4 Voor de heren is het dragen van een toque verplicht bij de lessen techniek en sparren.
11.5 Zonder bitje is sparren naar het gezicht niet toegestaan.
11.6 Het dragen van sieraden is i.v.m. de veiligheid niet toegestaan. Oorbellen kunnen worden afgeplakt met tape.
11.7 Als de trainer praat ben je stil en luister je aandachtig
11.8 Je doet elkaar niet onnodig pijn en respecteert elkaars grenzen
11.9 Tot de 18 sparren we niet naar het gezicht
11.10 Teennagels zijn kort en verzorgd
11.11 gebruik of bezit van alcohol, drugs of andere verdovende middelen zijn niet toegestaan in onze gym
11.12 bij grensoverschrijdend gedrag zoals (seksuele) intimidatie, word je meteen gevraagd de gym te verlaten en maken wij
melding bij de politie
11.13 Er zijn vertrouwenscontactpersonen opgeleid binnen de vechtsportsector, waar mensen grensoverschrijdend gedrag
kunnen melden. Dit kan via https://www.vechtsportautoriteit.nl/vertrouwenskwesties/.

12. Materiaal
12.1 Wij hebben leenmateriaal liggen voor proeflessen en voor tijdelijk gebruik. Deze materialen blijven te allen tijde eigen dom
van KVG.
12.2 De goederen die een lid bij ons aanschaft, blijven eigendom van KVG totdat het Lid betaald heeft.
12.3 Voor de betaling van het materiaal geldt een betalingstermijn van 1 week. Blijft de betaling uit, dan is KVG gerechtigd het
materiaal terug te vorderen.
13. Slotbepalingen
13.1. Op alle door KVG gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2. Overeenkomsten tussen het Lid en KVG kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden
gewijzigd.
13.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

