ALGEMENE VOORWAARDEN CHINESE MARTIAL ARTS NIJMEGEN
Algemene bepalingen: CMA Nijmegen, of “Chinese Martial Arts Nijmegen”, is in de volgende tekst omschreven als ‘CMA’.
De afnemer van diensten en/of producten van CMA is in de volgende tekst omschreven als ‘klant’.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen CMA en de klant betreffende deelname door de
klant aan trainingen, demonstraties en andere evenementen georganiseerd door CMA tenzij elders uitdrukkelijk vermeld.
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Lidmaatschap en beëindiging lidmaatschap
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Inschrijving bij CMA is een lidmaatschapsovereenkomst voor
onbepaalde tijd en is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Opzeggen kan per maand en dient uitsluitend schriftelijk (of per
email, geldig na ontvangstbevestiging) voor aanvang van de maand
te gebeuren. Een lidmaatschap is kosteloos en vrijblijvend. Pas als
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de klant abonnementen afsluit is er sprake van een binding en vaste
kosten.
Bij opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst, wanneer er
sprake is van inschrijving met een abonnements-vorm, blijft de
klant de abonnementskosten verschuldigd tot afloop van de
overeenkomst.
Bij opzegging van de overeenkomst, wanneer er sprake is van
inschrijving zonder abonnements-vorm, anders gezegd
deelnemen per training (alleen mogelijk bij de open training), is de
klant slechts de kosten verschuldigd van alle trainingen waaraan hij/ 8.
zij deelneemt tot afloop van de overeenkomst.
Abonnementen
CMA biedt diverse abonnementsvormen aan. Het abonnement heeft
uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de
aangegeven duur, prijs en/of het aantal bezoeken. Tenzij
uitdrukkelijk anders bepaald, is het abonnement strikt persoonlijk en
niet overdraagbaar. Abonnementen kunnen dag gebonden zijn. Een
zaterdag abonnement is dus bv. niet geldig op woensdag en een
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woensdag abonnement is niet geldig op zaterdag.
Als de klant 1 of meerdere abonnementen wil stopzetten dan geldt
dezelfde opzeg termijn als bij het opzeggen van het lidmaatschap.
Betaling
Wanneer er sprake is van inschrijving met een abonnementsvorm,
dient de klant minimaal 1 maand vooruit te betalen. Betaling kan
geschieden door middel van contante betaling, of door middel van
het overmaken van het verschuldigde naar het rekeningnummer van 10.
CMA Nijmegen : NL85 ABNA 0542 4158 52 ten name van D. Derks.
Deze betaling dient te geschieden in de eerste week van de
desbetreffende maand.
Wanneer er sprake is van inschrijving zonder abonnementsvorm
(alleen van toepassing voor de open training) dient de klant
voorafgaand aan elke training de verschuldigde kosten te voldoen.
Betaling kan geschieden door middel van contante betaling, of door
middel van het overmaken van het verschuldigde bedrag naar het
rekeningnummer van CMA Nijmegen: NL85 ABNA 0542415852 ten
name van D. Derks.
Het niet voldoen van de kosten geeft CMA het recht om de
inschrijving per direct te beëindigen en deelname te weigeren.
Wangedrag
Onder wangedrag wordt o.a. verstaan: Het niet opvolgen/naleven
van instructies van de begeleider bij trainingen en evenementen,
gedrag welke de veiligheid van andere deelnemers of omstanders in
gevaar brengt, elke vorm van intimidatie, agressief gedrag,
vandalisme en vernieling, racisme, en openbare uitingen onder
naam van CMA zonder vooraf goedkeuring te hebben verkregen van
CMA, en andere vormen van wangedrag.
Als u zich schuldig maakt aan wangedrag geeft dat CMA het recht
uw lidmaatschap per direct te beëindigen.
Blessures of (langdurige) ziekte, (langdurig) verblijf in het
buitenland
Bij de meeste blessures kan training worden aangepast op de
blessure. Wanneer er sprake is van inschrijving met een
abonnementsvorm is dit dan ook geen reden voor restitutie van
abonnementsgelden.
Indien u als gevolg van een blessure, ziekte of verblijf in het
buitenland voor langere periode in het geheel niet in staat bent
deel te nemen aan de training, is het mogelijk op vertoon van een
medische verklaring of na overleg en goedkeuring van CMA het
abonnement tijdelijk stop te zetten zonder uw lidmaatschap te
beëindigen. Voor het tijdelijk stopzetten van een abonnement geld
dat dit altijd per eerste van de eerst opvolgende kalender maand
gebeurd en de stopzetting altijd een duur van 1 kalender maand
betreft. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.

Chinese Martial Arts Nijmegen
KvK-nr: 66740630
Btw-nr: NL1667.57.512.B.01

Restitutie
Er is geen geval sprake van restitutie van abonnementsgeld.
Ook niet wanneer CMA de inschrijving door bijzondere
omstandigheden zoals wanbetaling of wangedrag beëindigt.
Schoolvakanties
I.v.m. feestdagen en vakanties kan het zijn dat er trainingen
in de zaal uitvallen. Wanneer er sprake is van inschrijving met
een abonnementsvorm, wordt dit niet in mindering gebracht
op de kosten. De training wordt dan verplaatst naar een
locatie op openbaar terrein (buiten) en eventueel op een
andere dag (alleen in het geval van feestdagen). Bij
schoolvakanties waarbij een volledige maand geen lessen
gegeven worden worden geen kosten in rekening gebracht.
Prijswijzigingen
De klant dient rekening te houden met mogelijke
prijswijzigingen. Indien de prijs wordt gewijzigd, of een
bestaand product/ bestaande service op houdt te bestaan
heeft de klant ten alle tijden het recht om het lidmaatschap
per ingangsdatum van de nieuwe situatie te wijzigingen naar
een andere inschrijvingsvorm of het lidmaatschap per
ingangsdatum van de nieuwe situatie stop te zetten.
Kledingvoorschriften
In de sportzaal dient u correcte sportkleding te dragen. Het
dragen van sieraden die de veiligheid van u of andere klanten
in het gedrang brengt is niet toegestaan. Tijdens trainingen in
de zaal dient u schoeisel te dragen dat geschikt is voor
zaalsport (geen strepende zolen). Het trainen op blote voeten
is op eigen risico toegestaan. Bij het niet naleven van deze
regels kan de toegang tot de zaal geweigerd worden.
Veiligheid en aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten en deelname aan de trainingen
die CMA organiseert geschieden geheel op eigen risico. U
bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. Doe altijd
een goede 'warming up' voordat u gaat sporten.
En houdt u ten alle tijden aan de instructies en de
aanwijzingen van de coach die de sessie organiseert.
Draag tijdens het trainen altijd gepaste bescherming. Bij
oefeningen met een partner bent U zelf verantwoordelijk voor
fysieke en/of materiële schade voor/aan zowel uzelf als uw
trainingspartner(s).
Het is niet toegestaan om te sparren of technieken te
testen, zonder op zijn minst vuist, gebits- en in het geval van
traptechnieken, scheenbescherming te dragen.
Geef tijdig voorafgaand aan de training aan wanneer u
blessures heeft. De coach zal de training dan aanpassen naar
uw situatie. LET OP: U blijft ten alle tijden verantwoordelijk
voor eigen lichaam, de coach heeft veel sport ervaring maar
is geen medicus! Geef daarom op tijd aan als u bepaalde
dingen niet kunt of wilt doen.
CMA wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg
van ongevallen, diefstal, brand of enige ander
schadeveroorzakende gebeurtenissen.
Bij het veroorzaken van schade aan: materiaal of aan de
faciliteiten die CMA huurt of bezit of; fysieke of materiële
schade aan/van uw trainingspartner; kunt u persoonlijk
verantwoordelijk worden gehouden en aansprakelijk worden
gesteld.
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Conformering overeenkomst
De klant verklaart door inschrijving bij CMA de door haar
opgestelde huisregels na te leven en eventuele instructies uit
te voeren. CMA is te allen tijde gerechtigd om eenieder die
zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door CMA
te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie
van reeds betaalde abonnementsgelden.
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Overige bepalingen
In gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet
voorziet, word contact opgenomen met een coach van CMA
die de situatie beoordeeld en een passend besluit zal nemen.
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