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ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMEEN
1. Bij deelname aan de workshops, cursussen, feestjes, trainingen en of andere activiteiten
conformeer je je automatisch aan de Algemene Voorwaarden en aan de regels.
2. Karate beoefen je in de (dojo) ruimte en niet elders.
3. Kosten die betrekking hebben op vernielingen van o.a. materiaal, opzettelijk of niet, worden
verhaald bij de opdrachtgever.
BETALINGSCONDITIES
1. Gemaakte boekingen worden in zijn geheel afgeleverd en voldaan.
2. Indien tussentijds de activiteit(en) niet meer worden gevolgd, blijft de opdrachtgever het
vooraf afgesproken bedrag verschuldigd. Restitutie van betalingen wordt niet verleend.
3. Bij eventuele verplaatsing van een activiteit om wat voor een reden dan ook minimaal een
week van te voren in overleg.
4. Een boeking geld voor één locatie met dezelfde groep deelnemers.
5. Betalingen dienen binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn voldaan.
REGLEMENTEN
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures gedurende de trainingen, workshops
en activiteiten binnen of buiten de Karateschool.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen van de
deelnemers.
3. Iedere deelnemer aan de lessen dient verzekerd te zijn voor de eigen ziektekosten.
4. Bij het misdragen tijdens de les mag een deelnemer de les worden geweigerd.

KLEDING EN VEILIGHEID
1. We trainen op blote voeten.
2. Meld blessures voor de les aan de leraar.
3. Brillen doen we af en losse beugels door we uit tijdens de activiteit.
4. Wij adviseren om lekker zittende sport kleding aan te trekken. Hierin kun je vrij bewegen. Let
op scherpe ritsen.
5. Sieraden dienen voor aanvang van de les te worden af- of uitgedaan. Als dat niet mogelijk is,
dienen ze te worden afgeplakt.
6. Lang haar dient in een staart gedragen te worden. Haarspelden en harde voorwerpen in het
haar zijn niet toegestaan tijdens de training.

