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Algemene voorwaarden Boxing Venlo
Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich via de website of
direct bij Boxing Venlo heeft aangemeld voor het volgen van Boksles, Pinkboxing,
Women Only boxing dan wel deelneemt aan andere activiteiten uit het aanbod.
Artikel 2a: Aanmelding bij Boxing Venlo
a. Aanmelding vindt plaats via het aanmeldformulier op de website van Boxing
Venlo of bij Boxing Venlo op trainingslocatie.
b. Bij aanmelding ontvangt de deelnemer één gratis les om direct te kunnen
inplannen.
Artikel 2b: Persoonsgegevens
a. Met alle verstrekte persoonsgegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan en
deze zullen alleen gebruikt worden door Boxing Venlo en niet worden verstrekt
aan derden.
b. persoonsgegevens van abonnementhouders zullen uiterlijk 2 jaar na
beëindiging van het abonnement worden vernietigd.
c. persoonsgegevens van debiteuren en crediteuren zullen uiterlijk 2 jaar nadat de
desbetreffende vordering is voldaan worden vernietigd.
Artikel 3a: Abonnementen, termijnen, tarieven en betalingsvoorwaarden
a. Een abonnement, ook wel lidmaatschap, kan op ieder willekeurig moment
worden gestart.
b. Een abonnementstermijn betreft een kalendermaand.
b. Een abonnement gaat in op de dag van de eerste betaling. De betaling kan
zowel via de website als bij Boxing Venlo op locatie door middel van het
invullen en machtigen van Boxing venlo via het Inschrijfformulier. Contributie
geschiedt op basis van vooruitbetaling. Contante betaling is niet mogelijk.
c. Een abonnement wordt tot wederopzegging automatisch per kalendermaand
verlengd.
d. Op de 25e van de kalendermaand zal er een automatische incasso
plaatsvinden van uw rekening ten behoeve van de contributie voor de
abonnementstermijn van de daaropvolgende kalendermaand.
e. Mocht de incasso gestorneerd worden ontvangt u een mail met een iDeal link
om de contributie alsnog over te maken. U heeft 7 dagen de tijd om de betaling
te voldoen. Indien u niet binnen 7 dagen in uw nieuwe abonnementstermijn
betaald heeft verandert uw status naar “niet actief / betalingsachterstand”.
Vanaf nu kunt u geen lessen meer volgen. Wel blijft u de betaling verschuldigd
aan Boxing Venlo.
f.
Er kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van lidmaatschapsgelden
van een reeds gestart abonnementstermijn.
g. Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, tenzij na
goedkeuring van Boxing Venlo
h. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van lidmaatschapsgelden,
wanneer lessen zijn volgeboekt en hierdoor niet kan worden deelgenomen aan
een bepaalde les.

i.

Boxing Venlo behoudt zich het recht voor abonnementstarieven te
indexeren. Leden worden tenminste 1 maand voordat de prijswijziging van
kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.
Artikel 3b: Opzeggen abonnement
a. Opzeggen van een abonnement geschiedt alleen door het sturen van een
e-mail naar info@boxingvenlo.nl.
b. Opzegging dient te geschieden uiterlijk 7 dagen voor het einde van de huidige
abonnementstermijn. (VB: Dit betekent dus dat als u uw abonnement per
februari wil opzeggen, u dit uiterlijk op 24 januari moet doen zoals
voorgeschreven in lid a. Zegt u op 26 januari op, dan geldt de opzegging van
uw lidmaatschap per maart en bent u de contributie voor februari nog
verschuldigd.)
b. Bij opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van uw
abonnementstermijn. Dit is uw opzegtermijn. Wanneer u opzegt verandert uw
status naar "actief / opgezegd". U kunt nog steeds lessen volgen tot het einde
van uw opzegtermijn. Na uw opzegtermijn verandert uw status in "niet actief /
opgezegd". Vanaf nu kunt u geen lessen meer volgen.
c. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van lidmaatschapsgelden
van een reeds gestart abonnementstermijn.
Artikel 4: Ziekte/blessure
a. De deelnemer wordt geacht ten allen tijde de trainer vooraf aan de les op de
hoogte te brengen van eventuele ziekte of blessure.
b. In geval van langdurige ziekte, blessure of ander letsel waardoor deelname aan
trainingen niet meer mogelijk is kan na toestemming van Boxing Venlo het
lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Stopzetten kan nooit met
terugwerkende kracht.
Artikel 5: Openingstijden
Boxing Venlo behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op
officiële en erkende feestdagen is Boxing Venlo gerechtigd de trainingstijden aan te
passen of de locatie te sluiten. Boxing Venlo houdt zich het recht voor om wegens
onderhoudswerkzaamheden/ verbouwing de openingstijden aan te passen. Wanneer
deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt, of indien daar door overheids-ingrijpen toe
besloten wordt, heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde contributiegelden.
Artikel 6: Programma, Risico/aansprakelijkheid
a. Op Boxing Venlo rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het
trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s)
gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Sommige programma’s
hebben intensieve elementen en kunnen in sommige gevallen tegen belasting
grenzen aanzitten. Naast de adviezen van de trainers / coaches dienen
deelnemers daar zelf bedachtzaam in te zijn. Deelname aan lessen /
groepsprogramma’s geschieden geheel op eigen risico. Boxing Venlo, haar
bestuurders en/of trainers zijn niet aansprakelijk voor blessures of andere
schade, danwel letsel die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten
gevolge van een training/les. Boxing Venlo is bevoegd na vermelding aan de
deelnemer in gestarte training/les tijdelijk of voor de verdere duur van de
training/les een andere trainer aan te wijzen.
b. Boxing Venlo is niet aansprakelijk wanneer tijdens een les of andere activiteit,
door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden
toebehorende zaken verloren gaan. Boxing Venlo is niet aansprakelijk wanneer
de deelnemer 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.
Artikel 7: Huisregels / algemene voorwaarden
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van
Boxing Venlo. De huisregels staan op de website van www.boxingvenlo.nl
a. Boxing Venlo behoudt zich het recht de toegang tot Boxing Venlo te
weigeren indien een lid zich niet houdt aan de dan geldende huisregels
b. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Boxing Venlo geldt het
Nederlands Recht.
c. De deelnemer verklaart zich door inschrijving bij Boxing Venlo akkoord met
de inhoud en strekking van de voorwaarden en het huishoudelijk reglement.

