Algemene voorwaarden van Kim4Kidz Judo
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Lees voor het inleveren van het inschrijfformulier goed de algemene voorwaarden. Bij ondertekening van het
inschrijfformulier geeft u aan dat u instemt met de algemene voorwaarden.
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar medisch welzijn. Kim4Kidz en haar trainer(s) kunnen op
geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die de judoka zouden kunnen overkomen.
Kim4Kidz en/of haar trainer(s) zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of
schade aan eigendommen en/of gebeurtelijke ongevallen van iedere persoon welke aanwezig zijn ten tijde van
de lessen en activiteiten van Kim4kidz.
Onder een abonnement wordt verstaan een overeenkomst voor bepaalde tijd met een duur van min. 1maand en
deze wordt automatisch verlengd tot wederopzegging met de in acht name van de opzegtermijn.
De abonnementsgelden zijn bijdragen die verschuldigd zijn bij ingang van de komende abonnementsperiode.
Deze zijn steeds bij vooruitbetaling schuldig.
De betaling van het lesgeld is verdeeld in 12 maandelijkse termijnen via automatisch incasso. Welke betaald
kunnen worden per maand, per kwartaal of per jaar.
Er is geen mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld.
De opzegtermijn is 1 kalendermaand voor aanvang van elk nieuwe abonnementsperiode. Opzegging van het
abonnement kan alleen schriftelijk geschieden en is pas geldig wanneer u een bevestiging heeft gekregen van
de opzegging. Bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.
Kim4kidz behoudt zich het recht om de abonnementsgelden eens per jaar te verhogen, dan wel de lestijden
aan te passen. Uiteraard wordt u hierover tijdig geïnformeerd.
Bij storneren zal er een herinnering worden toegezonden, deze eerste herinnering is gratis, de navolgende
herinneringen bedragen €7,50 en worden doorberekend aan de klant.
Indien reactie uitblijft, zal Kim4Kidz de verdere vordering uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder
die namens Kim4kidz voor de inning zal zorgen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen
voor rekening van de klant.
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig 10 euro.
Ieder lid heeft recht op 1 les per week m.u.v. basisschoolvakanties en nationale feestdagen. Deze worden
tijdig doorgegeven middels de Kimflitz. Kim4kidz hanteert een zomerstop van minimaal 3 weken.
Kim4Kidz is aan gesloten bij de Judo Bond Nederland. Wij stellen het op prijs dat leden lid worden van deze
overkoepelde organisatie, zodra dit van toepassing is.
Het dragen van een judo pak is verplicht.
Het bijwonen van de judolessen door ouders/ grootouders of andere belangstellende is altijd mogelijk. Wel
wordt gewaardeerd dat u hierbij de aanwijzingen van de leerkracht opvolgt.
Bij langdurige afwezigheid graag afmelden via mail op Info@kim4kidz.nl In geval van ziekte kan na overleg van
een doktersverklaring de lidmaatschapsbijdrage worden opgeschort. De gemiste lessen kunnen worden
ingehaald.
Middels regelmatige Kimflitz (de nieuwsbrief van Kim4kidz judo) houden wij de leden op de hoogte van de
ontwikkelingen. Middels dit medium is het mogelijk om zaken aangaande het reglement te wijzigen, lees de
Kimflitz altijd goed door!
Bij het niet naleven van de bovenstaande regels houdt Kim4kidz het recht tot verwijdering uit het
klantenbestand.
Bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht draagt Kim4kidz zorg voor een andere gekwalificeerde
leerkracht.
Communicatie zal zoveel mogelijk geschieden per e-mail.
Voor het privacyreglement verwijzen wij u terug naar de website (www.kim4kidz.nl/voorwaarden)
Kim4kidz behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden aan te passen daar waar nodig. Indien dit het
geval is zal u hiervan op de hoogte worden gebracht. (de laatst geldende algemene voorwaarden vindt u terug
op de website www.kim4kidz.nl/voorwaarden)
Kim4kidz heeft haar incasso- activiteiten uit handen gegeven aan Paypro. Incassatie van het lesgeld zal
geschieden onder hun naam.
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