Stichting Karate030
Wado-ryu karate, Zelfverdediging voor vrouwen, Kickboksen

Algemene Voorwaarden

1.

Karate030 verplicht zich (met uitzondering van officiële feestdagen en reguliere vakanties) tot het geven
van lessen van:
 één uur per jeugdtraining (6 – 12 jaar) in Wado karate en eventuele daaraan gerelateerde
activiteiten;
 anderhalve uur per training (≥ 12 jaar) in Wado karate en eventuele daaraan gerelateerde
activiteiten

2. De leerling(e) dient lid te zijn van de Karate-do Bond Nederland (KBN) (zie voor aanmelding
het mede-uitgereikte “Aanmeldingsformulier karatebond”). Deelname aan examens, stages en wedstrijden is
uitgesloten indien de leerling niet lid is van de Karate-do Bond.
3. De leerling(e) behoort zich te houden aan alle door het bestuur vastgestelde reglementen, waaronder het
huishoudelijk reglement en het “Dojo-reglement’”
4. Leerlingen zijn lesgeld en deelnamegeld verschuldigd.
a. Het bestuur bepaalt welke leerlingen worden vrijgesteld van het verschuldigde lesgeld en deelnamegeld.
b. Ieder kalenderkwartaal worden de lesgelden geïnd.
c. Houders van een U-pas die nog niet de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt betalen geen lesgeld. Upashouders van 17 jaar en ouder betalen 50% van het lesgeld.
c. Leerlingen dragen zorg voor tijdige betaling van de verschuldigde lesgelden en deelnamegelden. Deelname
aan toernooien, evenementen, examens, stages is niet toegestaan indien er geen tijdige betaling heeft
plaatsgevonden.
e. Bij niet tijdige betaling van de lesgelden, wordt de leerling dan wel de ouders of verzorgers van leerlingen
die niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, schriftelijk op de hoogte gesteld.
f. Blijft betaling na herinnering van het verschuldigde lesgeld uit, dan volgt een ingebrekestelling, waarbij het
verschuldigde lesgeld binnen veertien dagen na dagtekening van de ingebrekestelling op de bankrekening
van de stichting dient te zijn overgemaakt.
g. Indien een leerling met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens de stichting in
gebreke blijft, is het bestuur bevoegd een leerling de toegang te weigeren tot de lessen. Voorts is de leerling
administratiekosten verschuldigd ten hoogte van €5,00,- bovenop het verschuldigde lesgeld.
5. Aan de leerling(e) die zich schuldig maakt aan wangedrag of gedrag die de goede naam van Karate030
in opspraak brengt, zowel tijdens als buiten de lestijden, kan tijdelijk of voorgoed de toegang worden ontzegd;
hij/zij verliest het recht met betrekking tot het volgen van de lessen, echter behoudt hij/zij de verplichting tot
voldoening van de verschuldigde (les)gelden.
6. Indien een leerling een grove overtreding begaat, wordt hiervan melding gemaakt aan het bestuur.
Gedurende het onderzoek naar de gedraging van de leerling volgt een schorsing voor de maximale duur van
twee weken, onder schriftelijke bekendmaking aan de ouders of verzorgers. Het bestuur legt in overleg met
het lesteam, een passende sanctie of maatregel op en kan tevens besluiten aangifte te doen.

7. Leerlingen die schade toebrengen aan anderen dan wel eigendommen van anderen, dienen die schade
volledig te vergoeden.
8. De leerling(e) verklaart expliciet dat hij/zij aan de lessen deelneemt volledig voor eigen risico en
verantwoording en dat geen enkele actie tot schadevergoeding zal worden ondernomen jegens Kai Sei
Utrecht, dan wel het bestuur, dan wel de leraren, voor blessures opgelopen voor, tijdens of na de les. Tevens
zijn de gevolgen ter zake van vermissing, diefstal of schade aan eigendommen van de leerling(e) voor eigen
verantwoording en rekening.
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9. Voor de veiligheid van de leerling(e) is het noodzakelijk dat Karate030 op de hoogte wordt gesteld van de
medische situatie van de leerling(e).
10. Beëindiging van deze overeenkomst dient minimaal één maand voor het aflopen van het lopende kwartaal,
schriftelijk te geschieden via info@karateutrecht.nl of per post op het adres zevenwouden 358, 3524 CX
Utrecht.
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