Algemene voorwaarden
•

•
•

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die gesloten wordt
tussen een particuliere of zakelijke contractant en Kolić Gym.
Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Kolić Gym werkzaam is, dan wel
ieder die door Kolić Gym wordt ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of nalaten Kolić Gym
aansprakelijk is of kan zijn.
De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Kolić Gym behoudt te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene
voorwaarden. Hier worden alle huidige particuliere of zakelijke contractanten van Kolić Gym per email van op de hoogte gesteld.

INSCHRIJVING

Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden. Het inschrijfformulier ontvangt u
van Kolić Gym.
Jeugdleden die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, dienen het inschrijfformulier mede door de
ouder of verzorger te laten ondertekenen.
Een ouder / verzorger dient aanwezig te zijn bij een proefles van het toekomstig jeugdlid, daar wij minstens
één contactmoment met de ouder / verzorger willen hebben, alvorens wordt gestart met het volgen van
trainingen.

BETALING

Het lesgeld dient vooruit betaald te worden en uiterlijk op de 1e dag van de maand te zijn voldaan.
Leden dienen het lesgeld te betalen op IBAN:
NL45 SNSB 0938 0311 55
Ten name van A. Kolić.
Betalingskenmerk: Volledige naam lid en de maand of periode van deelname.
Voorbeeld: Dirk Jansen, maand september 2018.
Indien de betaling niet op de gestelde dag is ontvangen, ontvangt het lid een herinnering.
De betaaltermijn van de herinnering is 7 dagen. Op het moment dat de betaling niet binnen de gestelde
(herinnerings)termijn is ontvangen, behoudt Kolić Gym zich het recht voor het betreffende lid de toegang
tot de sportschool te ontzeggen. Het lid is te allen tijde het lidmaatschapsgeld verschuldigd tot het moment
dat is voldaan aan de voorwaarden van uitschrijving.

UITSCHRIJVING

Er is een minimaal lidmaatschapstermijn van 3 maanden. Hierna kunt u, met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand, het lidmaatschap schriftelijk beëindigen.
Zolang de schriftelijke opzegging niet door Kolić Gym is ontvangen, staat de deelnemer nog ingeschreven
en behoudt Kolić Gym zich het recht voor de contributie te vorderen, los van de omstandigheid of er ook
daadwerkelijk lessen gevolgd zijn.

Tarieven:

Tarieven kunnen onderhevig zijn aan indexatie. Kolić Gym behoudt zich het recht voor om 1 keer per
kalenderjaar een tariefaanpassing door te voeren. Kolić Gym zal daartoe haar leden, minimaal 3 maanden
voordat de tariefaanpassing van kracht wordt, schriftelijk op de hoogte brengen.

AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel Kolić Gym zich inspant om alle sportactiviteiten veilig te laten verlopen, blijft het bezoeken van de
ruimtes van Kolić Gym en het beoefenen van de aangeboden sportactiviteiten volledig op eigen risico.
Kolić Gym is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op
enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
Kolić Gym is niet aansprakelijk wanneer een lid en/of derde die op de sportvloer aanwezig is/zijn op
enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of
schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

PRIVACYVERKLARING

De inschrijfgegevens worden enkel voor administratieve doeleinden gebruikt. In de privacyverklaring van
Kolić Gym staat vermeld hoe met deze gegevens wordt omgaan en welke rechten het lid heeft. De
privacyverklaring wordt bij inschrijving overhandigd en is beschikbaar op www.kolicgym.com.

HUISREGELS
- Alle leden dragen bij aan een respectvolle cultuur die tot uiting komt in de omgang met elkaar, de
omgeving en de spullen.

- Op de mat zijn (buiten)schoenen niet toegestaan.
BENODIGDHEDEN
Maximaal 1 maand lang mag het lid gebruik maken van de handschoenen en scheenbeschermers van
Kolić Gym, daarna wordt verwacht dat het lid zelf spullen aanschaft.
Het lid hoort in het bezit te zijn van:
(Sport)tas, bokshandschoenen, scheenbeschermers, kniebeschermers, bitje, bandages, tok, hoofdkap
(jeugd) en springtouw.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Kolić Gym is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kolić
Gym is gevestigd. Niettemin heeft Kolić Gym het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde
rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.
Kolić Gym is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 66618096.

