Algemene voorwaarden:
Inhoud:
- Overeenkomst, duur en opzegging
- Details betreft betaling (contributie)
- Aansprakelijkheid bij diefstal/ beschadiging eigendommen en lichamelijk letsel
- Privacy
- Algemeen
Artikel 1: Bij het ondertekenen van de overeenkomst gaat u een lidmaatschap aan voor
onbepaalde tijd en accepteerd u de algemene voorwaarden.
Artikel 2: Annulering van u lidmaatschap mag ten alle tijden en zal in werking treden aan het
einde van het betreffende kwartaal. Er vind dus geen resitutie plaats over de resterende tijd
binnen het kwartaal waarin u wellicht niet in de gelegenheid bent nog te kunnen deelnemen
aan de lessen. Er is ook mogelijkheid voor één jaar te betalen, in deze situatie zal het
abonnement stoppen na verstrijken van het betaalde termijn.
Artikel 3: De betaalwijze is middels betaalverzoek en zal plaatsvinden in de eerste week van
betreffende kwartaal (let wel de tarieven op website en folders geven maandelijkse contributie
weer).
Artikel 4: Bij nalatigheid worden schriftelijk het openstaande bedrag en bijkomende
administratie- en incassokosten in rekening gebracht.
Artikel 5: Mogelijk kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht, deze worden altijd
gecommuniceerd. Denk hierbij o.a. aan: Examengeld, Deelname geld voor wedstrijden of
stages, Bond geld en aanschaf van kleding/ protectie materiaal.
Artikel 6: Bij deelname aan les en/of andere activiteiten verzorgt door Jujiba en haar trainers
neemt u deel op geheel eigen risico. Jujiba en haar trainers stellen zich niet aansprakelijk voor
blessures of ander letsel. Wegens het feit dat bij Jujiba ''contact sporten'' worden beoefend kan
het wenselijk zijn uw zorg/aansprakelijkheid verzekering aan te passen.
Artikel 7: Indien er lichamelijke beperkingen/aandoeningen zijn die door de trainingen nadelig
beinvloed worden, wordt geadviseerd een (fysio) arts te raadplegen of een sportkeuring te
ondergaan.
Artikel 8: Jujiba stelt zich niet aansprakelijk voor kwijt raken, beschadigen of diefstal van
persoonlijke eigendommen. Wij adviseren dan ook u kostbare bezittingen in u sport tas te doen
en deze in de zaal te leggen (i.p.v. in de kleedkamers te houden).

Artikel 9: De door u ingevulde persoonsgegevens op de overeenkomst zullen op de volgende
manieren worden gebruikt/verwerkt:
- Voor administratieve doeleinden.
- Voor communicatie (telefoon, whatsapp en mail adres).
Artikel 10: Tijdens de trainingen/ activiteiten van Jujiba kunnen foto's en/of video's gemaakt
worden van de lessen of prestaties van leden. Deze kunnen vervolgens gedeeld worden op
''socialmedia'' en onze website. In deze post zullen wij zonder overleg nimmer meer dan een
voornaam gebruiken. Jujiba stelt zich niet aansprakelijk op privacy schending.
Artikel 11: Als lid dient u zich ten alle tijden te houden aan de door Jujiba vormgegeven
huisregels (te vinden op de website).

