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Artikel 1 - Toepassing
1.1.

Deze algemene lidmaatschapsvoorwaarden zijn van toepassing op het
lidmaatschap van Karate Team Utrecht. Deze algemene
lidmaatschapsvoorwaarden gelden dus voor de relatie tussen Karate Team
Utrecht en de leden.

1.2.

Wijzigingen en afwijkingen van deze algemene lidmaatschapsvoorwaarden zullen
slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of elektronisch aan de leden van
Karate Team Utrecht ter hand zijn gesteld.

Artikel 2 – Lidmaatschap
2.1.

Het lidmaatschap komt tot stand door het invullen en retourneren van het
aanmeldformulier. Het aanmeldformulier dient te worden voorzien van een
handtekening.

2.2.

Door het ondertekenen van het aanmeldformulier geeft het nieuwe lid tevens te
kennen dat hij of zij akkoord gaat met de bepalingen van deze algemene
lidmaatschapsvoorwaarden, die ter inzage op de website van Karate Team
Utrecht gepubliceerd staan.

2.3.

Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop de karateka geplaatst werd in een
karategroep en met de karatelessen start, tenzij het nieuwe lid met Karate Team
Utrecht een andere ingangsdatum schriftelijk of elektronisch overeen is gekomen.

2.3.

Bij de plaatsing als nieuw lid zijn eenmalige administratiekosten verschuldigd. Dit
bedrag wordt in rekening gebracht in het eerste kwartaal van lidmaatschap.

Artikel 3 – Contributie
3.1.

Onder contributie wordt verstaan: de bijdrage die per kwartaal via automatische
incasso geïncasseerd wordt. De hoogte van de contributie wordt aan het begin
van het kalenderjaar vastgesteld.

3.2.

Vanaf de datum van plaatsing is het lid contributie verschuldigd. Voor diegene die
in de loop van een kwartaal lid zijn geworden geldt het volgende: plaatsing aan
begin van het kwartaal: geen korting; plaatsing in de tweede maand van het
kwartaal: 30% korting; plaatsing in de derde maand van het kwartaal: 60%
korting.

3.3.

De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd. De contributie wordt via
automatische incasso voldaan, tenzij Karate Team Utrecht vooraf een schriftelijke
toestemming voor een andere betalingsvorm heeft gegeven. De incassering vindt

plaats in de laatste week van het kwartaal voor het daaropvolgende kwartaal. Het
te incasseren bedrag is gelijk aan de hoogte van de contributie.
3.4.

Vakantie en feestdagen geven geen recht op contributierestitutie. De
contributieplicht blijft voortbestaan.

Artikel 4 - Verzuim
4.1.

In geval van een onvoldoend saldo op de rekening met het gevolg dat de
incassering van de contributie niet plaatsvindt, zoals neergelegd in artikel 3.3 van
deze algemene voorwaarden, wordt nog één poging ondernomen om de
contributie verhoogd met administratiekosten van EUR 10,- te incasseren. Indien
ook deze poging niet tot incasso van de contributie leidt, dient de contributie
contant of per overboeking plaats te vinden. In dit geval worden opnieuw
administratiekosten van EUR 10,- in rekening gebracht. Bij te late betaling is het
lid naar een eerste aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde
rente- en incassokosten verschuldigd.

4.2.

Leden die 2 maanden in verzuim zijn, kunnen met onmiddellijke ingang worden
geweigerd van de deelname aan de karatelessen. Deze leden krijgen pas weer
toegang tot de trainingen wanneer zij hun betalingsverplichtingen inclusief
eventuele boete, rente- en incassokosten zijn nagekomen.

Artikel 5 – Hardheidsclausule
Blessures geven geen recht op contributierestitutie. Indien een lid door een
(langdurige) ziekte of ongeval met een lange revalidatieperiode niet kan
deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan een deel van de contributie
gerestitueerd worden. Hiertoe dient het betreffende lid aan het einde van het
kwartaal een schriftelijk verzoek met motivatie en bewijsstukken in te dienen bij
Karate Team Utrecht dat het verzoek toetst en hierover een besluit neemt. Dit
besluit is onbetwistbaar.
Artikel 6 – Karatelessen
6.1.

De leden krijgen toegang tot deelname aan de karatelessen. De deelname aan de
karatelessen vindt plaats volgens de deelnameregels van Karate Team Utrecht.

6.2.

Het tijdstip van de karatelessen wordt door Karate Team Utrecht bepaald. Karate
Team Utrecht heeft het recht het tijdstip van karatelessen te wijzigen of te
veranderen.

6.3.

Indien karatelessen door ziekte van een van de trainers niet kunnen
plaatsvinden, geeft dit geen recht op contributierestitutie.

6.4.

Karate Team Utrecht is niet aansprakelijk voor enige schade die tijdens alsook
buiten de karatelessen bij een van de leden of derden is ontstaan, tenzij het
handelen van Karate Team Utrecht opzettelijk dan wel grof nalatig was.

Artikel 7 – Opzegging
7.1. Het lidmaatschap wordt door opzegging beëindigd. De opzegging dient
schriftelijk, elektronisch of door middel van een opzegformulier te worden
gedaan. In de opzegging dient de naam en het adres te worden vermeld.
7.2.

De opzegging dient een maand voor afloop van het kwartaal plaats te vinden om
vanaf het volgende kwartaal het lidmaatschap te beëindigen.
Artikel 8 – Slotbepalingen

8.1.

Indien tussen Karate Team Utrecht en een van de leden geschillen omtrent het
lidmaatschap ontstaan, is uitsluitend de rechter te Utrecht bevoegd.

8.2.

Deze algemene lidmaatschapsvoorwaarden treden in werking op 1 november
2015.

