Algemene Voorwaarden

Ryu ’t Gooi Sport
1.

Er wordt les gegeven in de sport:

JUDO / AEROBICS / VOLLEYBAL
2. Er wordt het kwartaal vooruit betaald en wel per 1 december, 1 maart, 1 juni en 1 september.
De sporter is verantwoordelijk voor stipte betaling van de contributie.
Bij niet tijdige betaling komen alle rechtelijke en buitenrechtelijke kosten voor de sporters rekening.
Bij de eerste vijf betalende kwartalen, wordt door Ryu ’t Gooi Sport 1x € 21,- minder per kwartaal bij inschrijving
en 4x € 15,- minder bij de in de toekomst liggende incasso’s op het contributiebedrag geïncasseerd.
Deze openstaande contributiebedrag(en) wordt door de klant betaald bij beëindiging van de overeenkomst.
Ook bij een pandemie worden deze openstaande contributiebedrag(en) opgespaard en betaald bij beëindiging van de
overeenkomst. Bij een verhoging van de contributie wordt via incasso nog eenmaal door de klant het oude lagere
contributiebedrag betaald, het niet betaalde deel tot de hogere contributie wordt als bedrag bij het tegoed van de
openstaande contributiebedrag(en) gestort.
Het veranderen van de algemene voorwaarden en het wijzigen van prijs- en lestijden is voor Ryu ’t Gooi Sport
voorbehouden.
3. Bij aanmelding en ondertekening van de overeenkomst wordt direct het inschrijfgeld betaald
van € 20,4. De contributie zal ook dienen te worden betaald indien de leerling niet deelneemt aan de les.
Bij ziekte en/of overige zaken is het opschorten of verrekenen van de contributie niet mogelijk.
5. a. Sportschool Ryu ‘t Gooi is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadigingen van eigendommen van de
leerling.
b. De sporter aanvaardt hierbij het verhoogde risico op eventuele schade, veroorzaakt door - en inherent aan - de
door hem of haar beoefende tak van sport.
c. De sportschool is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die niet valt onder de dekking van de door
de sportschool gesloten aansprakelijkheids-verzekering.
6. Na een periode van één volledig betaald kwartaal, met ingangsdatum de betaaldatum, wordt de overeenkomst
omgezet in een overeenkomst van onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.
Opzeggingen via bankafschrift, e-mail, internet, sms, whatsapp, mondeling en/of telefonisch worden te allen tijde
niet geaccepteerd.
Het opzeggen moet SCHRIFTELIJK uitsluitend per brief gebeuren en binnen zijn op het volgende adres:
Ryu ’t Gooi Sport
Elzenlaan 30
1231 CD Loosdrecht
De datum van ontvangst op het bovenstaande adres is bepalend voor het opzegtermijn.
Bij beëindiging van de overeenkomst wordt er voor de klant, resterende restitutie van het contributiebedrag verrekend
met de nog openstaande contributiebedrag(en) (zie punt 2.).
Daaruit zal of een restitutie of een nog openstaand betalend contributiebedrag voor de klant plaats vinden.
Het eventueel nog openstaande bedrag zal via een incasso door de klant worden betaald.

