Algemene Voorwaarden lidmaatschap Budovereniging Renshu – Renshu Fights.
Algemene Voorwaarden lidmaatschap.
A. Algemene voorwaarden lidmaatschap Renshu Fights, hierna te noemen Renshu.
B. De kickbokser, mma-er, grapplinger, bjj-er, jiu-jitsuka, wordt hierna aangegeven als sporter.
Artikel 1. Algemene voorwaarden.
Lid 1: Het gebruik maken van apparatuur en materiaal is geheel voor eigen risico van de sporter.
Lid 2: Renshu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeval of letsel
van de sporter.
Noch kan dit leiden tot contributievermindering of teruggave van de contributie.
Lid 3: Renshu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van
eigendommen .
Lid 4: De sporter dient ten alle tijden in het bezit te zijn van schone, deugdelijke en veilige
sportkledij.
Lid 5: De sporter dient hygiënische op de les te verschijnen, dit betekent o.a. dat de nagels kort
geknipt dienen te zijn en dat de sporter zijn en/of haar voeten heeft gewassen. Sieraden mogen
tijdens het sporten niet gedragen worden.
Artikel 2. Lessen en Tarieven.
Lid 1. Sporters kunnen per week binnen hun sport, één of meer lesuren sporten.
De tarieven hiervoor zijn dan ook vastgesteld voor het één of meerdere keren per week sporten (te
noemen: lesgeld).
Lid 2: De tarieven, bestaande uit lesgeld en of inschrijfgeld, worden ieder kalenderjaar vastgesteld
en aan de leden medegedeeld.
Lid 3: Nieuwe leden betalen inschrijfgeld. Dit wordt bij de eerste nota (incasso) in rekening gebracht.
Lid 4: De lessen vervallen gedurende de basisschoolvakanties.
Artikel 3. Betaling lesgeld.
Lid 1: Betaling van het lesgeld vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen en gaat door middel van
vooruitbetaling.
Leden van Renshu Fights betalen maandelijks in de laatste week van de voorafgaande maand (dag
28 voor de nieuwe maand).
Lid 2 : Betaling van de les(sen), kan alleen geschieden middels machtiging tot automatische incasso
van het lesgeld.
Lid 3: Op de achterzijde van het aanmeldingsformulier dient u uw gegevens ten behoeve van de
automatische incasso in te vullen.
Lid 4: De sporter heeft de plicht ervoor te zorgen dat aan op het moment van betaling (incasso
periode) van het lesgeld, zijn banksaldo toereikend is, om het lesgeld te kunnen betalen. Bij een
negatief saldo ontvangt Renshu geen geld. In dat geval veroorzaakt sporter een te late betaling,
waarvoor Renshu extra administratiekosten in rekening brengt.
Lid 5: Bij betaling van een niet volledige betalingsperiode, bijvoorbeeld wanneer het lidmaatschap
aanvangt gedurende een lopend kwartaal of maand, kan er een rekening aan het nieuwe lid worden
gezonden.
Op de rekening staat vermeld op welke wijze u deze moet betalen (zelf voldoen of via automatische
incasso).
Lid 6: Wanneer door uitzonderlijke omstandigheden betaling van het lesgeld via automatische
incasso niet mogelijk is, moet er contant betaald worden. In een dergelijk geval dient 6 maanden
lesgeld vooruit te worden voldaan.
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Artikel 4. Aanvang en einde lidmaatschap.
Lid 1: Het lidmaatschap kan op ieder moment worden aangevangen. Voordat het lidmaatschap
daadwerkelijk wordt aangegaan, heeft men recht op het kosteloos volgen van twee (proef)lessen.
Lid 2: De sporter blijft betalend lid, totdat het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd.
Lid 3: Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie. Indien
er géén schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het lidmaatschap iedere maand stilzwijgend
verlengd.
U dient uw opzegging te versturen naar judoschool Renshu, P. Riegman, Buitensingel 22, 9883 SH
Oldehove of per e-mail, het adres is info@renshu.nl.
U ontvangt van de ledenadministratie een bevestiging van de opzegging.
Deze bevestiging geldt als enig wettig bewijs.
Opzeggingen op andere wijze of bij andere personen (coaches, team managers, trainers) worden als
nietig beschouwd.
Lid 4: De opzegtermijn voor de sporter bedraagt tenminste 4 weken voor het begin van een nieuwe
betalingsperiode.
Lid 5: Het lidmaatschap kan pas worden opgezegd, als aan alle financiële verplichtingen aan Renshu
is voldaan.
Lid 6: Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de machtiging tot incasso van het lesgeld door
Renshu ingetrokken.
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