ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENT.
ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
•

•
•
•
•

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden inclusief de huisregels en inschrijf- en betalingsvoorwaarden.
WBC/BAA: Weerbaarheidscentrum Eemland Sport en Bewegen: de organisatie Weerbaarheidscentrum Eemland Sport
en Bewegen/ Boks Academie Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nijverheidsweg-noord 94b, 3812PN.
Clubsapp; De app van WBC/BAA die een Lid kan downloaden.
Jeugdlid: Ieder Lid die nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
Lid: ieder natuurlijk persoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd, alsmede alle jeugdleden en ieder ander
persoon die deelneemt aan activiteiten bij WBC/BAA

ARTIKEL 2: ALGEMEEN
a.
b.
c.
d.
e.
f.

De Algemene Voorwaarden beheersen iedere rechtsverhouding tussen WBC/BAA en het lid.
Het Lid wordt geacht bij inschrijving op de hoogte te zijn van deze Algemene Voorwaarden en hiernaar te handelen. Het
Lid tekent hier ook voor op het inschrijfformulier
De Algemene Voorwaarden vervangt alle eventueel voorgaande algemene voorwaarden.
Indien vast komt te staan dat op een bepaling van de algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt
aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe. De ongeldigheid
van een (specifieke) bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Een afwijking van de Algemene Voorwaarden of een aanvulling op de Algemene Voorwaarden is alleen geldig als beide
partijen daar schriftelijk toe instemmen.
WBC/BAA mag de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen en brengt de Leden van een wijziging op de hoogte per email of via de Clubsapp. In dat geval is het Lid gerechtigd om het lidmaatschap per direct te beëindigen.

ARTIKEL 3: AANMELDING EN TOEGANG
a.
b.
c.
d.

De aanmelding voor WBC/BAA vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden naar
WBC/BAA.
Het lidmaatschap vangt na aanmelding per direct aan, tenzij op het inschrijfformulier anders is aangegeven.
Bij einde van het lidmaatschap wordt het lidmaatschap steeds stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode waarvoor het
lidmaatschap in eerste instantie was aangegaan.
Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan op het moment dat WBC/BAA de aanmelding heeft ontvangen.
De activiteiten bij WBC/BAA en de automatische incasso door WBC/BAA vangen aan per datum zoals op het
inschrijfformulier staat aangegeven (behoudens het bepaalde in art.2.c).

ARTIKEL 4: TERMIJN EN BETALING
a.
b.
c.

d.
e.

f.

De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat WBC/BAA de aanmelding heeft ontvangen. De activiteiten bij
WBC/BAA en de automatische incasso door WBC/BAA vangen aan per datum zoals op het inschrijfformulier staat
aangegeven (behoudens het bepaalde in art.2.c).
Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient vooruit te geschieden via automatische
incasso.
Bij een mislukte incasso van het aan WBC/BAA verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op
de bank of het storneren om welke reden dan ook, of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de
incasso nogmaals aangeboden (zonder kosten voor het lid). U wordt hiervan op de hoogte gebracht per e-mail of via de
Clubsapp. Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, ten tweede male, dan wordt het lidmaatschap geblokkeerd.
Een derde incasso brengt €10,- administratiekosten met zich mee.
Een lidmaatschap blijft geblokkeerd indien, en voor zolang, niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid wordt
bovendien de toegang tot activiteiten van WBC/BAA geweigerd. WBC/BAA is gerechtigd bij een betalingsachterstand de
relatie met het Lid te beëindigen zonder dat de verplichtingen aan de zijde van het Lid vervallen.
Prijsstijgingen kunnen 1 maal per kalenderjaar worden doorgevoerd. Te denken valt aan; tariefsaanpassingen vanwege
overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) of locatie en accommodatiekosten. Leden worden
uiterlijk 1 maand voor het activeren van de abonnementsprijswijziging in kennis gesteld. Dit kan geschieden per e-mail,
brief of digitale nieuwsbrief of door publicatie in de sportaccommodatie. Indien u niet akkoord gaat met de prijsstijging kunt
u, met inachtneming van de reguliere opzegtermijn, uw abonnement opzeggen. Wanneer er niet wordt gereageerd, wordt
de prijsstijging geaccepteerd en door WBC/BAA doorgevoerd
Er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op restitutie van het abonnementsgeld. Onder omstandigheden kan het
abonnement wel worden 'bevroren' (zie artikel 8).

h.

Indien het Lid zich aangemeld heeft voor een les maar niet bij die les aanwezig is, kan het Lid de les niet op een ander
moment inhalen, tenzij de les tijdig is geannuleerd of WBC/BAA toestemming geeft om de les in te halen.

ARTIKEL 3: JEUGDLEDEN
Vanaf 16 jaar kunnen jongeren deelnemen aan de reguliere lessen voor volwassenen. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers zijn
aansprakelijk voor de voldoening van voor het lidmaatschapsgeld van het Lid.
ARTIKEL 4: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP
a.

b.
c.

d.

•
•

Beëindiging van een lidmaatschap door het Lid, ongeacht de reden, geschiedt door schriftelijke opzegging per email aan info@deboksacademie.nl . Een mondelinge opzegging volstaat niet. Er geldt een opzeggingstermijn van één
maand, dit betekent dat de e-mail waarin het Lid zijn lidmaatschap opzegt WBC/BAA een kalendermaand voor de
einddatum van het lidmaatschap bereikt moet hebben.
Het lid ontvangt een bewijs van opzegging per email retour van WBC/BAA.
WBC/BAA behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap onmiddellijk eenzijdig te beëindigen in de volgende situaties:
Bij een ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag
Het stelstelmatig niet voldoen van de betalingsverplichtingen door het Lid
Indien het lidmaatschap door het lid of door WBC/BAA wordt beëindigd, blijven de betalingsverplichtingen van het lid
bestaan. WBC/BAA is in geen geval gehouden tot teruggave van reeds door het Lid betaalde bedragen.

ARTIKEL 5: OVERDRAAGBAARHEID LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap is niet overdraagbaar aan anderen, tenzij anders is overeengekomen met WBC/BAA. Voorbeeld:
bedrijfsabonnement of doelgroepenabonnement.
Uw lidmaatschap kan enkel gewijzigd worden met ingang van de nieuwe incasso periode, tenzij het lidmaatschap uitgebreid word
met een of meerdere activiteiten.
ARTIKEL 6: JAARROOSTER
a.

Onze lestijden zijn variabel. WBC/BAA behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingstijden voor wat betreft
plaats, tijd, programma’s e.d. te wijzigen. Van wijzigingen wordt u tijdig op de hoogte gebracht per e-mail of via de
Clubsapp.
Bij ziekte van een instructeur zal WBC/BAA proberen om een vervangende instructeur te regelen. Indien dat niet lukt
houdt WBC/BAA zich het recht voor om een training te annuleren of te vervangen met een andere les.
WBC/BAA behoudt zich het recht voor om het rooster aan te passen gedurende de (school)vakantieperiodes en zal dit
tijdig per e-mail of via de Clubsapp aan de Leden bekend maken.
WBC/BAA is gesloten op/in onderstaande dagen/periodes, tenzij anders vermeld worden er dan geen lessen
aangeboden. WBC/BAA is niet verplicht om hiervoor andere lessen in de plaats te stellen.

b.
c.
d.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Goede vrijdag
Koningsdag
Meivakantie:
Nationale Herdenking
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomer: Vanaf 1 juli t/m 31 augustus is een zomerrooster van kracht en is WBC/BAA (i.i.g.) 3 weken gesloten
Herfstvakantie (aangepast rooster)
Kerstvakantie (aangepast rooster)
1e en 2e Kerstdag

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
a.
b.
c.
d.
e.

Het beoefenen van sport- en bewegingsactiviteiten kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het
bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten en individueel sporten, die deel uitmaken van of
gebeuren binnen WBC/BAA, is geheel voor eigen risico van het Lid.
WBC/BAA is in geen geval aansprakelijk voor schade die het Lid oploopt tijdens een les of activiteit van WBC/BAA of voor
schade die een lid in een accommodatie van WBC/BAA oploopt.
Het Lid zal WBC/BAA vrijwaren voor alle aanspraken van derden ten deze.
WBC/BAA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.
Indien WBC/BAA om welke reden dan ook toch gehouden is enige schade te vergoeden, dan is de verplichting van
WBC/BAA tot het vergoeden van de schade beperkt tot het bedrag dat maximaal in het desbetreffende geval onder de ter
zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van WBC/BAA wordt uitbetaald.

f.

Een lid dat met opzet of door grove schuld eigendommen of materialen van WBC/BAA kapot maakt, is aansprakelijk voor
de kosten die daar uit voortvloeien.

ARTIKEL 8: ZIEKTE, BLESSURE, ZWANGERSCHAP EN OVERLIJDEN
a.

Als u voor een periode langer dan 6 weken wegens ziekte of een blessure niet in staat bent deel te nemen aan WBC/BAA
activiteiten, kan uw lidmaatschap worden “bevroren” als u een kwartaal of jaar abonnement hebt. Dit met een maximale
periode van 3 maanden en enkel met bewijs van uw (huis)arts of fysiotherapeut.
Als u uw abonnement is bevroren kan uw eventuele vaste lesplaats komen te vervallen.
Maand abonnementen kunnen niet worden bevroren. Bij langdurige blessures kunt u zichzelf uitschrijven conform de
normale procedure. Wanneer u zichzelf na uw ziekte/ blessure weer aanmeldt bent u weer van harte welkom! U betaalt in
dit geval geen inschrijfkosten meer.
Wanneer u zwanger bent kunt u, onder begeleiding van ons, nog lang doorsporten. Wenst u toch uw deelname aan
WBC/BAA lessen te beëindigen dan kunt u zichzelf uitschrijven conform de normale procedure. Wanneer u uzelf na uw
zwangerschap weer aanmeldt bent u weer van harte welkom. U betaalt in dit geval geen inschrijfkosten.
Wanneer u, of de persoon die u wettelijk vertegenwoordigt, komt te overlijden vervallen alle contractuele verplichtingen.
Op voorwaarde van het feit dat WBC/BAA op de hoogte wordt gesteld.
Een bevriezing van uw abonnement geldt nooit met terugwerkende kracht.
Restitutie van lesgelden is in geen geval mogelijk.

b.
c..
d.
e.
f.
g.

ARTIKEL 9: KLACHTEN EN HUISREGELS
a.
b.
c.

•
•
•
•
•
•
•
•

WBC/BAA beschikt over een vertrouwenspersoon, waarbij het Lid ten alle tijden terecht kan. Alles wat met de
vertrouwenspersoon besproken wordt, blijft geheim tenzij het Lid anders aangeeft.
In geval van klachten met betrekking tot WBC/BAA dient het Lid zich in eerste instantie altijd te wenden tot de
directie van WBC/BAA.
Leden van WBC/BAA hebben allemaal hun eigen sportieve doelstelling waarom ze komen om te trainen. Om het bezoek
voor eenieder plezierig te maken, heeft WBC/BAA een aantal huisregels opgesteld:
Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen en gebruik van de fitness apparatuur. Dit is niet alleen
hygiënischer voor uzelf, maar ook voor anderen.
U bent verplicht schone zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en
schoenen waarvan de zolen afgeven zijn niet toegestaan.
In de sportruimtes of locatie dient u ten allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn.
Na gebruik ruimt u altijd zelf of groepsgewijs de gebruikte materialen weer op, op de daarvoor bestemde plaatsen in de
sportaccommodatie.
Wij raden u aan waardevolle spullen thuis te laten. Het is niet toegestaan tassen en jassen mee te nemen in de
trainingsruimte. Deze dienen te worden achtergelaten in de kleedkamer of locker.
Het is niet toegestaan om las lid of bezoeker te roken, alcohol of drugs te gebruiken binnen WBC/BAA of in de directe
omgeving van de sportaccommodatie.
Gebruik van een mobiele telefoon is uitsluitend toegestaan buiten de trainingsruimte. Dit voor uw eigen- en andermans
ontspanning. Is er noodzaak om een telefoon aan te laten gedurende de lessen, geef dit dan alstublieft aan bij de
lesgever. Mocht u dan gebeld worden, voer het gesprek dan buiten de trainingsruimtes.
Groepslessen starten stipt op tijd, bij te laat kan je uitgesloten worden voor de les.

ARTIKEL 10: OVERMACHT
WBC/BAA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van
overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door WBC/BAA. ingeschakelde derden.]

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a.
b.

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met WBC/BAA aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en WBC/BAA zullen worden
beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar
WBC/BAA is gevestigd.

