
 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden 
RIDA Kickboxing 

De organisatie: RIDA Kickboxing 

Trainers: Richard Vermeulen en Danny Peemen (Vervangend trainer een door Richard of Danny aangewezen persoon) 

Overeenkomst: de overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van RIDA Kickboxing waarbij de klant een 

schriftelijk overeenkomst aangaat voor trainingen bij RIDA Kickboxing. 

 
1a – De inschrijving geschiedt op basis van een volledig en correct ingevuld inschrijfformulier. 

1b – Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar versterkte gegevens worden opgeslagen in de administratie  

van RIDA Kickboxing en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden. 

1c – De tussen partijen gesloten overeenkomst is voor onbepaalde tijd en wordt hierna aangeduid als lidmaatschap. 

De overeenkomst gaat in vanaf de vermelde datum op de inschrijving door deelnemer. 

1d – Bij inschrijving dient € 25,00 inschrijfgeld (/administratiekosten) te worden betaald, hiervoor krijgt men een RiDa 

trainingsshirt t.w.v. € 25,00 

 
2a – De abonnementsgelden zijn maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd en worden rond de eerste van de maand middels 

automatische incasso afgeschreven van het door hem/haar opgegeven rekeningnummer. Hiermee stemt hij/zij in door 

ondertekening van; 

- de inschrijving welke gekoppeld is aan deze algemene voorwaarden; en 

- het formulier voor automatische incasso. 

Bij gebreke van tijdige betaling is de deelnemer uit gesloten van de te volgen lessen. 

 
2b – Indien de betaling, om welke reden ook, niet kan plaatsvinden en RIDA Kickboxing de deelnemer een  

herinneringsnota dient te zenden, is de deelnemer een boete van € 5,00 verschuldigd voor iedere schriftelijk 

actie die RIDA Kickboxing daarna dient te ondernemen. 

 
2c – De lidmaatschapsbijdrage is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van 

de faciliteiten en lessen van RIDA Kickboxing. 

 
3a – RIDA Kickboxing is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer voor een bepaalde periode te blokkeren, 

waardoor de toegang tot faciliteiten en lessen van RIDA Kickboxing niet langer mogelijk is. Dit laat onverlet de verplichting 

van zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst. 

 
4a – Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. Hierbij wordt een opzegtermijn van 1 kalendermaand 

gehanteerd ingaande de eerste van de maand volgende op de maand van opzegging. Het wijzigen van het lidmaatschap 

geschiedt op dezelfde wijze. 

4b – Deelnemer ontvangt na afmelden bericht, op werkwijze hij op verzoek een bewijs van opzegging 

tegen finale kwijting kan verkrijgen. 

 
5a - Bij het in gebreke blijven van de betaling van de maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigde bedragen zulks na 

herinneringsnota of ander schrijven, zijn de gebruiksfaciliteiten en lessen vervallen tot het moment van volledige  

voldoening van de vordering. 

 
6a – RIDA Kickboxing behoudt zich het recht voor om de sportgelegenheid te sluiten met een maximum van veertien dagen per  

jaar (m.u.v. Feestdagen), buiten de seizoen sluiting waarbij er 6 weken vakantie in acht worden gehouden ( sluiting scholen 

voor onderhoud ), met restitutie van lidmaatschapsgelden voor de gesloten maand. Echter bij voldoende animo wijken we uit 

naar een alternatieve locatie zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.. Indien de les niet gegeven kan 

worden door ziekte of afwezigheid van instructeurs van RIDA Kickboxing zal er een informatieplicht jegens de leden 

ontstaan en is er een restitutie van de abonnementsgelden. 

 
6b – RIDA Kickboxing behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen. 

 
7a – Deelnemer verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten 

als door RIDA Kickboxing geboden. (Raadpleeg indien nodig uw huisarts). 

7b – RIDA Kickboxing is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van 

respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden. RIDA Kickboxing is tevens niet aansprakelijk voor 

eventuele ongevallen van deelnemers aan de les. 


