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Algemene voorwaarden per 1-01-2021
Voor alle sportlessen van Dojo Geoffrey zijn de 
volgende tarieven vastgesteld. Alle bedragen zijn 
inclusief 9% BTW en worden maandelijks in rekening 
gebracht.

Prijzen:
1 les per week   € 25,-
2 lessen per week € 30,-
Onbeperkt per week € 35,-
Strippenkaart (12 lessen TJJ) € 85,-
Strippenkaart (12 lessen MT) € 65,-

Algemeen:
1.  Het is mogelijk om, wat betreft contributie, de uren 

van verschillende sporten te combineren. Dit houd 
in: als jij je opgeeft voor bijvoorbeeld judo en je 
mist een les, dan zou je een Tai Jiu Jitsu of box les 
in plaats van kunnen volgen. Echter niet bij gebruik 
van een strippenkaart.

2.  Leden die tot één gezamenlijk huishouden behoren 
kunnen gebruik maken van de familiekorting.  De 
voorwaarden en werking van de familiekorting 
worden hierna benoemd.  

3.  Elk 4e gezinslid en daaropvolgend kan gratis lessen 
volgen.

4.  Voor leden geldt een standaard opzegtermijn van 
één maand. Je dient hierbij vóór het eerste van 
iedere maand schriftelijk op te zeggen. Voorbeeld: 
Wanneer je voor 1 januari wilt stoppen, dien 
je uiterlijk 1 december ervoor schriftelijk op te 
zeggen. 

5.  Rond de 26ste van iedere maand schrijven wij 
een factuur uit. Indien het te betalen bedrag 
niet tijdig wordt voldaan, sturen wij eenmalig 
een betalingsherinnering toe (omstreeks de 
15e/16e). Indien na een maand nog geen betaling 
is geschied, sturen wij een aanmaning toe. Hierbij 
worden extra administratiekosten in rekening 
gebracht.  

6.  De factuur wordt per mail toegestuurd. Wanneer 
je de factuur per post wenst te ontvangen, 
wordt hiervoor € 2,50 extra aan verzend- en 
administratiekosten in rekening gebracht.  

7.  Je persoonlijke gegevens zullen ten alle tijden 
alleen gebruikt worden voor doeleinden om je te 
informeren over onze activiteiten en/of schriftelijke 
mededelingen.  

Voorwaarden en werking familiekorting: 
Voor elk nieuw gezinslid krijgt de eerst sportende 
€ 5,- korting. Indien een gezinslid stopt vervalt de 
familiekorting.

Voorwaarden voor deelname aan 
activiteiten bij Dojo Geoffrey:
1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle   

activiteiten die georganiseerd worden door of 
 namens Dojo Geoffrey.
2.  Deelname aan genoemde activiteiten geschiedt 

geheel op eigen risico. Dojo Geoffrey kan door 
de deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld 
worden voor schade voortvloeiend uit een ongeval, 
letsel of anderszins van welke aard dan ook, ten 
gevolge van deelname aan de activiteiten van Dojo 
Geoffrey. 

3.  Dojo Geoffrey is niet aansprakelijk voor vermissing 
van kleding en/of andere voorwerpen van 
deelnemers, die zijn achtergelaten in of nabij, 
de lokaliteiten waarin de activiteiten van Dojo 
Geoffrey worden uitgeoefend. 

4.  Deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de 
leiding van Dojo Geoffrey, in ieders belang en ter 
verzekering van hygiëne, veiligheid en een goed 
verloop van de activiteiten, onverwijld op te volgen. 

5.  Deelnemer is geheel aansprakelijk voor de 
schade die hij/zij door schuld of opzet (waaronder 
nalatigheid) toebrengt aan apparatuur of andere 
eigendommen van Dojo Geoffrey of derden.

6.  De overeenkomst tussen beide partijen wordt 
aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door elk 
van beide partijen worden opgezegd door hiervan 
aan de andere partij schriftelijk een mededeling te 
doen.

7.  Betaling van het overeengekomen lesgeld cq, 
contributie dient vooruit te geschieden. Wanneer 
voor de betreffende vervaldatum de contributie 
niet is voldaan, heeft Dojo Geoffrey het recht 
deelnemer(s) uit te sluiten van verder vervolg van 
de lessen in de daaropvolgende maand. Tenzij 
de betaling alsnog geschiedt. Alle bijkomende 
administratiekosten worden verhaald op de 
deelnemer.

8.  Het bij inschrijven overeengekomen lesgeld kan 
door Dojo Geoffrey eenmaal per jaar worden 
verhoogd. De deelnemer krijgt in dit geval tijdig van 
tevoren een schriftelijke mededeling.

9.  Het lesgeld is ook verschuldigd indien een 
deelnemer om welke reden dan ook, niet in staat 
is een of meerdere keren aan de les/cursus deel 
te nemen. Bij ziekte is inhalen van lessen binnen 
de betreffend maand mogelijk. Dit gebeurt altijd 
in overleg met Dojo Geoffrey. Bij langdurige 
afwezigheid is kwijtschelding van het lesgeld 
mogelijk, mits daarover vooraf schriftelijk overleg is 
gepleegd met Dojo Geoffrey. 

10. Bij aanmelding voor je allereerste les, dien je 
eenmalig een extra maand lesgeld vooruit te 
betalen. Dit houdt dus in dat de eerste factuur twee 
maanden cursusgeld betreft. Dit is een borg.

11. In de winter hebben wij omstreeks de feestdagen 
een winterstop van 2 weken. Wanneer precies  
zullen wij tegen die tijd aangeven. En in de zomer 
hebben wij een zomerstop. Dit zijn meestal de 2 
laatste weken van juli en de twee eerste weken van 
augustus. Wanneer precies zullen wij tegen die tijd 
aangeven. Tijdens de winter- en zomerstop zullen 
wij gewoon het lesgeld in rekening blijven brengen.

Privacywet 
Vanuit het rijk zijn wij verplicht om toestemming te 
vragen tot jullie gegevens. Bij het ondertekenen van 
dit document gaan jullie akkoord met onze privacy- en 
cookieverklaring van 1-01-2021. Deze kun je vinden op 
www.dojogeoffrey.nl.

Doorlopende machtiging 
Dojo Geoffrey werkt met een doorlopende machtiging. 
Dit is verwerkt in dit formulier.


