ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN SPORTACTIVITEITEN VERZORGD DOOR SPORTSCHOOL DERKS GYM

1. In het bij of krachtens de algemene voorwaarden bepaalde worden verstaan onder:
		1e Sportschool

: Inrichting waar sporten worden beoefend onder leiding van of namens de
sportschoolhouder en bijbehorende kleedruimtes

		2e Sportschoolhouder

: Derk-Willem Jelsma wonende Bovenheigraaf 39, 8095PA 't Loo Oldebroek , tel. 0525-653897

		3e Leiding

: Sportschoolhouder en de door hem aangewezen instructeurs en toezichthouders

		4e Deelnemers

: Personen middels een deelname-overeenkomst verbonden aan Sportschool Derks Gym :

		5e (Sport)activiteiten

(Sport)bezigheden m.b.t. Sportschool Derks Gym

2. De algemene voorwaarden zijn geldig voor de deelnemers en zijn van toepassing op alle (sport)activiteiten
georganiseerd door of namens de sportschoolhouder.
3. Deelname aan de sportactiviteiten geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. De leiding kan door de
deelnemer derhalve niet aansprakelijk worden gesteld door schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of
anderszins, van welke aard dan ook, tengevolge van deelname aan sportactiviteiten van de sportschool.
4. De leiding van de sportschool is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding en/of andere voorwerpen van de
deelnemer die zijn achtergelaten in en in de nabijheid van de lokaliteiten van de sportschool worden uitgeoefend.
5. De leiding van de sportschool kan om haar moverende redenen een deelnemer, die zich niet aan de aanwijzingen
van de leiding houdt de toegang ontzeggen tot de lokalen waarin de activiteiten worden uitgeoefend.
6. De deelnemer is aansprakelijk voor schade die hij/zij door opzet of schuld (waaronder begrepen nalatigheid)
toebrengt aan apparatuur en/of andere eigendommen van de sportschool of derden.
7. De deelname-overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door elk van de partijen worden
opgezegd door hiervan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen. Hierbij dient een opzegtermijn
van 1 (een) kalendermaand in acht te worden genomen.
8. Het lesgeld is ook verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is één of meerdere
keren aan de les/cursus deel te nemen, tenzij de sportschoolhouder de deelnemer schriftelijk anders meedeelt.
9. Indien de leiding om redenen die buiten haar competentie liggen, niet in staat is een les of activiteit doorgang te
laten vinden, kan door de deelnemer geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van lesgelden, danwel korting
op nog te betalen gelden. Onder bedoelde redenen dienen mede te worden begrepen: storingen in
electriciteitsvoorzieningen en verwarmingen, slechte weersomstandigheden, noodzakelijke reparaties en/of
verbouwingen aan lokaliteiten en/of apparatuur, ziekte van de instructeur/instructrice etc.
10. Het is de deelnemers geboden, indien schoeisel gewenst is, schone zaalsportschoenen en schone sportkleding te
dragen in de lokaliteiten van de sportschool waar sportactiviteiten plaats vinden. Ook dienen de deelnemers
voorzien te zijn van een handdoek om te gebruiken om op te liggen, zitten e.d. tijdens de oefeningen.
E.e.a. in verband met de hygiëne.
11. De leiding is absoluut tegen het gebruik van bij de Wet (Opiumwet) Verboden (stimulerende) Middelen. Het is de
deelnemers verboden om deze middelen in de lokaliteiten van de sportschool aanwezig te hebben, te gebruiken,
te verkopen, te koop aan te bieden of af te leveren.
12. De deelnemers dienen de stangen, dumbells, losse gewichten e.d. na gebruik weer op de daarvoor bestemde
plaatsen te deponeren.
13. Sportschool Derks Gym gaat uitsluitend over tot bevriezing van lesgelden bij geldige redenen waaronder: medische oorzaken of
tijdelijk verblijf buitenland, dit in overleg en schriftelijk bevestigd. Bevriezing tijdens de zomerperiode is vanaf 2010 niet meer
mogelijk, daar onze prijzen gebaseerd zijn op jaarbasis.

