
 
Reglement Bakker Sports Schagen (per 1-1-2018) 

 

1.  Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en moet voor de twintigste van de eerste  

 maand van het kwartaal betaald zijn. 

  

2.   De betalingen dienen overgemaakt te worden op het hieronder vermelde rekeningnummer.  

             Er worden geen contanten aangenomen en lesgelden kunnen niet overgeheveld worden naar andere  

           leden.                    

  

3. Het abonnement wordt aangegaan voor 3 maanden. 

 Als bewijs van opzegging door B geldt een door, of namens A voor ontvangst getekend afmeldformulier.  

 Er is een opzegtermijn van 1 maand. 

 Dit afmeldformulier kunt u verkrijgen bij de docent. 

  

4.  Het overeengekomen bedrag dient ook te worden betaald, indien de deelnemer om welke reden dan ook 

 aan enige les niet deelneemt, c.q. op enig uur geen gebruik maakt van de accommodatie. 

 B verklaart hierbij nadrukkelijk, dat het hem/haar bekend is, dat zolang  de overeenkomst niet op de bij  

 artikel 3 voorgeschreven wijze is opgezegd, deze telkens met 3 maanden wordt verlengd en dat hij/zij  

 gehouden is de overeengekomen gelden aan A te voldoen. 

  

5. B onderwerpt zich aan de door A vastgestelde regels en te stellen regels en verklaart hierbij die regels te 

 zullen naleven, dit met het oog op de noodzakelijke orde en discipline. 

  

6. B verklaart hierbij dat het sportonderricht, c.q. gebruik van de accommodatie, uitsluitend en alleen voor  

 zijn/haar risico is en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf gedragen 

 zullen worden. B verklaart hierbij reeds nu vooralsnog afstand te doen van alle rechten tot het instellen van 

 een schade-actie tegen A tot vergoeding van kosten en schaden, als gevolg van enig ongeval of letsel, 

 opgelopen tengevolge van sportbeoefening of het gebruik van de accommodatie, alsook wegens het in 

 het ongerede raken van kleding en voorwerpen. 

  

7. B is gehouden tot stipte betaling van de A toekomende gelden. Bij niet tijdige betaling (zoals beschreven in 

 artikel 1) van die gelden wordt eerst een schriftelijke herinnering verstuurd aan B. De kosten daarvan 

 bedragen € 5.00. per maand. 

  

8. De kwartaalkorting is alleen van toepassing als het kwartaalbedrag voor de 20e van de eerste maand van 

 het nieuwe kwartaal in het bezit is van Bakker Sports Schagen.  

  

9. B verklaart, alvorens deze overeenkomst te hebben getekend, van de inhoud nauwkeurig kennis te hebben  

 genomen, en op heden een gelijkluidend afschrift daarvan te hebben ontvangen, en zich aan de 

 bepalingen van deze overeenkomst te zullen houden. 

  

10.  Bij Bakker Sports Schagen vinden er gedurende de kerst-en zomervakantie geen jeugdlessen plaats.   

Volwassenen volgen een aangepast rooster. 

 

11. Het 3de kwartaal voor jeugdleden komt per 1-1-2018 te vervallen. 

 

12. Alle eerder gegeven kortingen komen per 1-1-2018 te vervallen. 

  

13.   Bakker Sports Schagen kan te allen tijde de lestijden en locatie veranderen. 

  

I4. Iedere judoka van Bakker Sports Schagen dient tevens lid te worden van de Judobond Nederland. Het 

 lidmaatschap kunt u via jbn.nl in orde maken.  Verdere informatie over de inschrijving bij de JBN kunt u bij 

 de leraar verkrijgen. 

 Aansluitnummer van Bakker Sports Schagen bij de JBN: D5NJ26K 
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