Algemene Voorwaarden Sportschool KS.
Algemene bepalingen
1A. Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan.
1B. Binnen Sportschool KS geldt de regel broertje/zusje 25% korting op contributie.
2A. De maandelijkse contributie is steeds in de lopende maand verschuldigd.
2B. De contributie wordt d.m.v. de door het lid op het lidmaatschap formulier gegeven machtiging
middels periodieke automatische incasso geïnd.
2C. Contributie is verschuldigd ongeacht de mate waarin het lid gebruik maakt van de faciliteiten
van de sportschool.
3A. Na 2 maand achter elkaar geen contributie betaald te hebben, kunnen er extra kosten bovenop
de openstaande rekening komen. Het bestuur/traine rs zijn bevoegd bij wanbetaling en
wangedrag naar hun oordeel de toegang tot de sportschool te ontzeggen.
3B. Elke leerling wordt geacht kennis te hebben genomen van de gedragsregels zoals deze zijn
opgenomen in de algemene voorwaarden. Elke leerling wordt geacht de gedragsregels te
onderschrijven en zijn/haar uiterste best te doen deze zo goed mogelijk in acht te nemen.
4A. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden.
4B. Tussentijdse opzeggingen leiden niet tot teruggave dan wel tot vrijstelling van de contributie
over de resterende maanden.
4C. Het lidmaatschap wordt na de eerste 3 maanden steeds stilzwijgend verlengd met een maand.
4D. Bij een opzegging na de eerste lidmaatschap termijn van 3 maanden, wordt het lidmaatschap
beëindigd per laatste van de maand volgend op de maand van opzegging. Indien het lid het
lidmaatschap niet wenst te verlengen, dan dient men dit schriftelijk op middels e-mail naar de
sportschool kenbaar te maken.
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Algemene Voorwaarden Sportschool KS.
Algemene bepalingen
5A. Het lid ontvangt na opzegging binnen 5 dagen een bewijs van opzegging.
6A. Sportschool KS, dan wel ingeschakelde derde(n) is niet aansprakelijk voor vermissing,
verduistering, diefstal, schade, de zowel direct of indirect respectieve lijk van of aan goederen van
leden.
6B. Sportschool KS is niet aansprakelijk voor ongevallen van leden (tijdens training), deelname
geschiedt op eigen risico.
7A. Sportschool KS behoudt zich het recht voor om tijdens de schoolvakantie en- of feestdagen
geen les aan te bieden. Echter kunnen er wel buitentrainingen plaats vinden in de vakantie
(uitzondering van de kerst).
7B. Sportschool KS behoudt zich het recht voor om jaarlijks de contributie te verhogen. Hiervan
wordt melding gedaan via de mail en op alle locaties.
7C. Alle kosten, waaronder incasso- advocaat- en deurwaarderskosten, zowel gerechtelijk als
buitengerechte, die door de sportschool worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen
van het lid te verkrijgen, zijn te laste van het lid c.q. de verantwoordelijke ouder/verzorger.
8A. Elke leerling wordt geacht binnen één maand na het starten van het lidmaatschap over de
goedgekeurde kleding van de sporten te beschikken of hiervoor een bestelling te hebben gedaan bij
de sportschool.
9A. Lidmaatschap bij de bonden voor alle leden die deelnemen aan de lessen bij de sportschool is
verplicht. De kosten hiervoor worden geïncasseerd door de bond.
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Algemene Voorwaarden Sportschool KS.
Gedragsregels
Om de lessen voor iedereen interessant, leuk en vooral VEILIG te houden zijn er een aantal regels
waaraan iedere lid zich aan dient te houden:
1. Er wordt getraind in goedgekeurde kleding.
2. Er wordt getraind op blote voeten (boksen uitgezonderd). Bij medische redenen mag er op
Taekwon-Do schoenen getraind worden (bij goedkeuring door de trainers), andere schoeisel
is niet toegestaan.
3. Iedere beoefenaar zorgt voor schone handen en voeten en geknipte nagels voor hij/zij de
Dojang (oefenruimte) betreedt.
4. Instructies van de trainers worden direct opgevolgd.
5. Iedereen is 5 minuten voor aanvang van de les, omgekleed en wel, in de zaal aanwezig.
6. Enkel voor gegeven lessen mogen de benodigde materialen meegenomen worden in de
Dojang.
7. Technieken die in de les worden geleerd mogen buiten de Dojang alleen gebruikt worden
voor zelfverdediging.
8. Technieken die in de les worden geleerd mogen zonder toestemming van de trainers niet aan
derden worden geleerd (voor hun veiligheid!)
9. Wapens mogen alleen gebruikt worden met toestemming van de trainers.
10. Wees hoffelijk naar de trainers, de medestudenten en het personeel van de trainingslocatie.
11. Mobiele telefoons staan uitgeschakeld of op de stille stand (ook van de toeschouwers)
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Algemene Voorwaarden Sportschool KS.
Etiquette
Naast de verplichte gedragsregels zijn er een aantal etiquette regels waaraan leden geacht worden
zich te houden. Hieronder staan de voornaamste opgenoemd:
1. Bij het betreden en verlaten van de Dojang buigt een deelnemer op correcte wijze naar de
trainingslocatie.
2. Na het betreden van de Dojang begroet de leerling de reeds aanwezige deelnemers.
3. Indien een lid te laat is voor de les vraagt hij of zij toestemming aan de trainers om de
Dojang te mogen betreden.
4. Indien één van de trainers de Dojang betreedt wordt de les kort onderbroken om naar hem of
haar te buigen.
5. Een lid zal goed verzorgd de zaal binnengekomen geen lawaai of geschreeuw. Niet met een
bal of op toestellen. Geen sieraden en scherpe voorwerpen dragen. Als een ring of oorbel
niet af- of uitgedaan kan worden, moet deze met tape worden afgeschermd zodat er geen
verwondingen kunnen ontstaan bij jezelf en/of je medesporters. Haren welke los langer zijn
dan op de schouders dienen bijeen te worden gehouden door middel van een haarbandje of
een elastiekje.
6. Een schone witte Dobok (pak) dragen bij Taekwon-Do, een schoon zwart pak bij Sibpalki.
De kleding gesloten dragen, met de juiste kleur band of slip (correct geknoopt). Eventuele
verwondingen vooraf verzorgen, en indien nodig tijdens de les verzorgen vanwege
infectiegevaar en ter bescherming van de orde en netheid in de Dojang.
7. Tijdens het uit leggen van de oefening is iedereen stil en staat in de houding met de handen
gekruist achter op de rug. Wanneer er wordt gezegd dat je op de grond moet zitten dan doe
je dat in kleermakerszit en je handen op je knieën.
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