Algemene voorwaarde Black Eagle

Artikel 1. Definitie
Lid: natuurlijk persoon door wie of namens wie het aan inschrijfformulier is ondertekend en
met wie een lidmaatschap overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 2. Aanmelding
De overeenkomst wordt aangegeven voor onbepaalde tijd. Aanmelden als lid bij de Black
Eagle geschiedt door het volledig invullen van het inschrijfformulier. De minimumleeftijd om
een beschrijving is 18 jaar. Jongeren in de leeftijd tot 18 jaar dienen toestemming te krijgen
van ouder(s)/verzorger(s) door middel van handtekening op het inschrijfformulier.

Artikel 3. Contributie betaling
De overeengekomen termijn dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk
voor de eerste van de nieuwe maand. Indien een automatische incasso van de verschuldigde
contributie niet uitgevoerd kan worden, brengt Stichting Black Eagle 2,50 euro
administratiekosten in rekening.
De cursist ondertekent een machtiging tot automatische incasso. Indien niet mogelijk dient
cursist zelf zorg te dragen dat de contributie op de eerste van de nieuwe maand wordt
voldaan. Indien cursist nalatig is in zijn betalingsplicht jegens Black Eagle en de vordering ter
incasso uit handen moeten worden gegeven aan de gerechtsdeurwaarder, komen alle
buitengerechtelijke dan wel gerechtelijke kosten, vastgesteld door de staffel van
kantonrechters, voor de rekening van het lid.

Artikel 4. Opzegging Lidmaatschap
Bij opzegging geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging vindt plaats door
middel van een aangetekende brief of per e-mail. Indien men dit anders dan aangegeven
doet, heeft er geen geldige opzegging plaats gevonden. Houdt er rekening mee om dit op tijd
te doen, bij niet tijdig opzeggen loopt de contributiebetaling door.

Artikel 5. Tijdelijke stopzetting
Als cursist niet in staat is de lessen te volgen, kan hij/zij om tijdelijke stopzetting van de
contributie vragen (altijd schriftelijk of per e-mail). Dit verzoek kan niet achteraf worden
gedaan. Tijdelijke stopzetting is alleen mogelijk als het lesgeld van de voorgaande maanden
en de lopende maand is voldaan. Na 1 maand vervalt automatisch de opzegmaand. De
cursist dient zelf zorg te dragen dat de tijdelijke stopzetting door Black Eagle wordt
aangetekend. Zonder deze aantekening is er geen tijdelijke stopzetting tot stand gekomen.
In geval van een langdurige ziekte of blessure kan na het tonen van een brief van een arts of
fysiotherapeut de contributie betaling worden stopgezet.

Artikel 6. Betalingsachterstand
Bij een achterstand in betaling van 2 maanden of meer, wordt de vordering zonder
voorgaande in gebrekenstelling ter incasso uit handen gegeven aan de
gerechtsdeurwaarder.
Het overeengekomen bedrag aan de contributie dient ook te worden betaald, indien de
cursist om welke reden dan ook enige les niet deelneemt c.q. op enig uur geen gebruik
maakt van de accommodatie. Tenzij de Black Eagle hem/haar van die betalingsverplichting
heeft ontheven, het geen dan echter moet blijken uit een door de Black Eagle afgegeven
schriftelijke verklaring.

Artikel 8. Hygiëne
Schone sportkleding is verplicht. Daarbij bedoelen wij ook, bij lang haar, vast en nagels
geknipt. Dragen van sieraden is verboden.

Artikel 9. Blessure of ziekte
In geval van blessure of ziekte dient de cursist eerst een art te raadplegen voordat hij/zij gaat
trainen.

Artikel 10. Feestdagen
Er is geen training tijdens officiële feestdagen en vakanties zonder dat dit zal leiden tot
contributievermindering of teruggave.

Artikel 11. Eigen risico
De cursist verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht zal ontvangen
uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel en
al door hem/haar zullen worden gedragen.
De cursist verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het
herstellen van een schadeactie tegen Black Eagle wegens vergoeding van de kosten, schade
en interest als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolgd=e van sportbeoefening
opgelopen, of wegens het in ongerede raken van de in de lokalen achtergelaten sportkleding
en voorwerpen.

Artikel 12. Instructies
De cursist onderwerpt zich aan de door of tijdens de instructeur van Black Eagle gegeven
instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het
betreft hier in het bijzonder reglementen betreffende orde en discipline, welke noodzakelijk
zijn voor een goed en veilig onderricht. Indien de cursist de instructies en/of reglementen
overtreed, is een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede de
overeenkomst beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van de cursist om het cursusgeld
over de gehele periode te voldoen.

Artikel 13. Ondertekening
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist kennis te hebben
genomen van de op deze overeenkomt afgedrukte voorwaarden en daarmee akkoord te
gaan.

