
Algemene Voorwaarden. 

Door de Algemene voorwaarden te accepteren verklaart u hierbij het volgende te zijn 
overeengekomen:  

A. Dat Chong do kwan er vanuit gaat dat de leerling die zich aanmeldt in goede gezondheid 
verkeert en in staat wordt geacht medisch deze sport te mogen beoefenen. 

B. Het sportonderwijs wordt gegeven op de door Chong do kwan bepaalde dagen en uren, de 
leerling zal zich in verband met het algemene karakter van het onderwijs, individueel daarnaar 
moeten richten. 

C. Door Chong do kwan zal worden bepaald aan welke eisen de benodigde sportkleding dient 
te voldoen. Bij het niet dragen van de gepaste kleding kan u geweigerd worden tot de lessen.  

D. De leerling onderwerpt zich aan de door Chong do kwan vastgestelde reglementen en 
verklaart hierbij die reglementen te zullen naleven, zulks het ooghebbende op de 
noodzakelijke orde en discipline, welke nu eenmaal noodzakelijk zijn, wil het onderwijs goed 
en veilig worden gegeven. 

E. De leerling verklaart hierbij, dat hij / zij het onderhevige sportonderricht zal 
ontvangen, uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of 
letsel ten gevolge hiervan geheel door hem / haar zelf zullen worden gedragen. 

De leerling verklaart hierbij reeds en vooralsnog afstand te doen van alle rechten tot het 
instellen van een schade-actie tegen Chong do kwan en hun trainers wegens vergoeding van 
kosten, schades en interesses als gevolg van enig letsel en ongeluk ten gevolge van 
sportbeoefening opgelopen, of het in ongerede raken van de in zaal zich bevindende 
sportkleding en voorwerpen, ook evenementen georganiseerd buiten de lessen om, door 
Chong do kwan vallen onder deze regel. 

F. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen 
indien een van de partijen aan de wederpartij bij schrijven meedeelt, de 
onderhevige overeenkomst te willen beëindigen en mits een opzegtermijn van minstens een 
maand in acht wordt genomen, waarbij men een uitschrijftermijn van een maand 
contributiegeld verschuldigd is. Bij het niet nakomen van de betaling zal een incassobureau 
worden ingeschakeld. 

G. De overeengekomen kosten zullen ook dienen te worden betaald, indien de leerling 
om welke reden dan ook enige lessen niet deelneemt.  

 

  

 

  


