ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door en/of bij Fit&Fight
Hardenberg.

Aansprakelijkheid:
1. Deelname aan de lessen en activiteiten van Fit&Fight Hardenberg geschiedt geheel voor
eigen risico van de deelnemer. Fit&Fight Hardenberg is niet aansprakelijk te stellen voor
eventuele blessures, verwondingen e.d. Fit&Fight Hardenberg kan door de deelnemer
derhalve niet aansprakelijk gesteld worden door schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel
of anderszins, van welke aard dan ook.
2. Fit&Fight Hardenberg is niet aansprakelijk te stellen voor vermissing en/of beschadiging van
eigendommen buiten of tijdens de lessen en/of activiteiten.
3. Deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet of nalatigheid
toebrengt aan apparatuur, materiaal of andere eigendommen van Fit&Fight Hardenberg of
aan derden.

Overeenkomst, opzegtermijn en opzegging:
1. Aanmelding voor lidmaatschap bij Fit&Fight Hardenberg geschiedt door het inschrijfformulier
volledig in te vullen. Hierna kunt u direct gebruik maken van de door u gekozen les(sen). Een
proefles voorafgaande aan het invullen van het inschrijfformulier is gratis.
2. De betaling van het overeengekomen lesgeld vindt plaats per maand en door automatische
incasso, waarvoor u tekent op het inschrijfformulier. Rond de 24e van de voorafgaande
maand word het maandtarief geïncasseerd van het door u opgegeven IBANnummer.
3. Opzegging of wijziging van het abonnement kan enkel door het wijzigingsformulier ingevuld
en ondertekend in te leveren. Dit formulier is verkrijgbaar bij de (kick)boksschool of per mail
(jess20@live.nl). Om de incasso ook per direct stop te kunnen zetten is het noodzakelijk om
het formulier voor de 15e van de maand in te leveren. Na de 15e is het stopzetten van de
incasso voor de opvolgende maand niet te realiseren.
4. Tussentijds pauzeren is mogelijk, dit ook enkel per wijzigings (opzeg-)formulier en met
vermelding van einddatum.

Overige:
1. De mat mag niet betreden worden met schoeisel, enkel blootvoets.
2. De deelnemer zal zich ten alle tijden respectvol en beleefd gedragen tegen mededeelnemers, andere aanwezigen, materialen en de locatie.
3. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u de algemene voorwaarden te
kennen, akkoord te gaan met het eigen risico en toestemming te geven voor automatische
incasso.
4. Ondertekening van het inschrijfformulier dient, in geval van een minderjarige deelnemer, te
geschieden door een ouder en/of voogd.
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