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Algemene voorwaarden 

 

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die deelneemt aan activiteiten bij Stichting Martial Arts 
Academy. Bij elke contributie verplichting geldt een opzegtermijn van minimaal 7 dagen voor de eerst van de volgende 
maand. Een opzegging dient u schriftelijk of per e-mail te richten aan het secretariaat van Stichting Martial Arts 
Academy: Muldersdreef 434, 7328EK, Apeldoorn of per e-mail: info@martialartsacademy.eu. 
 
2. U verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden van Stichting Martial Arts 
Academy en verklaart tevens te zullen voldoen aan de betalingsverplichting behorende bij de gekozen activiteit. 
 
3. Na tekening van de overeenkomst voor contributie zal er maandelijks of jaarlijks een factuur verstrekt worden door 
Stichting Martial Arts Academy. Betalingen worden via Rabobank geïncasseerd omstreeks de eerste van de maand 
maand. Betalingen die niet geïncasseerd kunnen worden dienen alsnog overgeboekt te zijn binnen zeven dagen na 
facturatie. Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan volgt er een herinnering. Als wederom binnen 7 dagen niet is 
voldaan is volgt er een boete van 9,- administratie- en (eventuele) aanmaningskosten. Stichting Martial Arts Academy 
behoudt altijd het recht leden in de activiteiten te weigeren bij niet tijdige betaling. Voor overige betalingen en/of 
aankoop van materialen kan men kiezen voor incasso, overschrijving of iDeal betaling. Zodra de betaling is ontvangen 
ontvangt men de gekochte materialen indien voorradig. Bij iedere transactie voor overige betalingen en/of materialen 
wordt er een betalingsbewijs verstrekt tenzij anders is overeengekomen. Goederen proberen wij binnen 2 weken te 
leveren maar uiterlijk binnen 6 weken na betaling. Indien de goederen niet binnen 6 weken na betaling geleverd kunnen 
worden, behoudt men het recht de transactie te ontbinden. Stichting Martial Arts Academy dient dan het reeds betaald 
bedrag binnen 2 weken na ontbinding terug te boeken op het bij hun bekende rekeningnummer of rekening waarmee 
de betaling is voldaan. 
 
4. In geval van ziekte van de deelnemer kan de contributie in overleg met de Stichting Martial Arts Academy voorlopig 
worden stopgezet op vertoon van een medische verklaring, bij afwezigheid van één maand of langer, indien dit 
voorafgaand aan deze periode gemeld wordt, dus niet met terugwerkende kracht. De contributie stopzetten kan hooguit 
6 maanden. Indien de deelnemer zich dan niet meldt, zal het lidmaatschap automatisch komen te vervallen.  
 
5. In geval van ziekte van een instructeur zal de instructeur in eerste instantie de moeite nemen om een collega 
instructeur of een senior leerling te vragen tijdelijk de les(sen) over te laten nemen. Indien het niet mogelijk is om een 
vervanger te vinden, kan de instructeur van Stichting Martial Arts Academy niet worden aangesproken op een 
verrekening van de contributie binnen één maand ziekte. Indien er langer dan één maand geen les kan worden gegeven 
door langdurige ziekte van de instructeur, dan zal er een verrekening plaatsvinden van de contributie in het voordeel 
van de deelnemer.  
 
6. Stichting Martial Arts Academy behoudt zich het recht voor om jaarlijks indien nodig de contributie te verhogen 
volgens economische richtlijnen. Indien Stichting Martial Arts Academy besluit om de contributie te verhogen dan zal dit 
minstens één maand alvorens de nieuwe maandfactuur verstuurd wordt, worden gecommuniceerd aan de deelnemer.  
 
7. Er wordt geen lesgegeven tijdens de 'nationale' en Christelijke feestdagen. De zomerstop wisselt per activiteit. Kan 
altijd op de betreffende site voor de juiste informatie. Tijdens de zomerstop loopt de contributiebetaling door. Tenzij 
met de leerling anders is overeengekomen. Alle overige en extra data kan men vinden op de website van Stichting 
Martial Arts Academy.  
 
8. Kungfu Ninja’s – De hoogte van de contributie staat vermeld op de site van Stichting Martial Arts Academy. Voor 
ieder volgend kind uit eenzelfde familie en betaalrekening geld een korting van vijf euro op de contributie. Indien een 
deelnemer niet wenst te betalen via incasso maar overschrijving, dient het gehele jaar ineens betaald te worden of 
betaalt men een toeslag van 1,50 euro per maand bij maandelijkse betaling. 
 
9. Koreaans Kungfu – De hoogte van de contributie staat vermeld op de site van Stichting Martial Arts Academy. Voor 
ieder aangedragen deelnemer ontvangt men 5,- korting per maand, tot een maximum van de hoogte van de contributie, 
voor de duur dat de aangedragen deelnemer contributie plichtig is. Indien een deelnemer niet wenst te betalen via 
incasso maar overschrijving, dient het gehele jaar ineens betaald te worden of betaalt men een toeslag van 1,50 euro 
per maand bij maandelijkse betaling. 
 
10. Haedong Kumdo – De hoogte van de contributie staat vermeld op de site van Stichting Martial Arts Academy. 
Deelnemers worden automatisch aangemeld bij de Dutch Haedong Kumdo Association. De contributie hiervoor wordt in 
een van de eerste maanden van het seizoen geïncasseerd met één van de maandelijkse betalingen, is geldig voor de 
duur van het seizoen en wordt namens de deelnemer overschreven naar de Dutch Haedong Kumdo Association. 
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Stichting Martial Arts Academy is niet verantwoordelijk voor zaken aangaande de Dutch Haedong Kumdo Association 
echter is ieder Haedong Kumdo deelnemer wel verplicht lid te zijn van de Dutch Haedong Kumdo Association. De basis 
persoonsgegevens worden verstrekt aan de Dutch Haedong Kumdo Association. Indien een deelnemer niet wenst te 
betalen via incasso maar overschrijving, dient het gehele jaar ineens betaald te worden of betaalt men een toeslag van 
1,50 euro per maand bij maandelijkse betaling. 
 
11. Zhineng Qigong – De hoogte van de contributie staat vermeld op de site van Stichting Martial Arts Academy. 
Losse lessen dienen direct in de lessen te worden voldaan. Abonnement betalingen start altijd met terugwerkende 
kracht op 1 januari (jaar) of 1 september (halfjaar) en eindigt altijd hetzelfde jaar. Eventueel niet genomen lessen 
kunnen niet ingehaald worden of gecrediteerd. Betaling dient in 1 keer te geschieden of in aaneengesloten termijnen 
afhankelijk van de financiële draagkracht van de abonnementhouder. De financiële draagkracht wordt bepaald door 
Stichting Martial Arts Academy. 
 
12. Target Archery – De hoogte van de contributie staat vermeld op de site van Stichting Martial Arts Academy. 
Deelnemers worden op aanvraag aangemeld bij de Nederlandse Handboog Bond. De contributie hiervoor wordt in een 
van de eerste maanden van het seizoen geïncasseerd met één van de maandelijkse betalingen, is geldig voor de duur 
van het seizoen en wordt namens de deelnemer overschreven naar de Nederlandse Handboog Bond. Stichting Martial 
Arts Academy is niet verantwoordelijk voor zaken aangaande de Nederlandse Handboog Bond. De basis 
persoonsgegevens worden verstrekt aan de Nederlandse Handboog Bond bij registratie. Indien een deelnemer niet 
wenst te betalen via incasso maar overschrijving, dient het gehele jaar ineens betaald te worden of betaalt men een 
toeslag van 1,50 euro per maand bij maandelijkse betaling. 
 
13. Deelname aan activiteiten van Stichting Martial Arts Academy geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. 
Stichting Martial Arts Academy en/of haar werknemers en/of andere hulppersonen kunnen door de deelnemer niet 
aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of ongeval van welke aard en door welke oorzaak dan ook. De deelnemer 
neemt uit vrije wil deel aan de activiteiten en heeft hierbij rekening gehouden met de status van de eigen gezondheid. 
Stichting Martial Arts Academy en/of haar werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet verantwoordelijk voor enige 
verslechtering van de gezondheid van een deelnemer en de hieruit voortvloeiende schade. De deelnemer is gehouden 
de aanwijzingen van Stichting Martial Arts Academy en/of een werknemer en/of een andere hulppersoon, in ieders 
belang en ter verzekering van hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de activiteiten, onverwijld op te volgen. 
Stichting Martial Arts Academy en/of haar werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet verantwoordelijk voor 
schade en/of letsel ontstaan bij een deelnemer, als gevolg van het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers 
en/of de leiding van Stichting Martial Arts Academy. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of 
opzet (waaronder nalatigheid) toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Stichting Martial Arts Academy, 
dan wel door de Stichting Martial Arts Academy gehuurd of beschikbaar gesteld zijn. Iedere deelnemer is 
zelfverantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. De deelnemer wordt geadviseerd om 
zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Stichting Martial Arts Academy, noch haar medewerkers of andere 
hulppersonen kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op 
het grondgebied van Stichting Martial Arts Academy. 
 
14. Het gebruiken van kennis, technieken en vechtsport/krijgskunst op onverantwoorde manier buiten de lessen, zo ook 
bij wangedrag, verbaal of fysiek geweld, of anderzijds respectloos of discriminerend gedrag binnen de lessen, kan leiden 
tot directe (permanente) schorsing van Stichting Martial Arts Academy, zonder teruggave van contributie. 
 
15. Martial Arts Academy respecteert de privacy van hun deelnemers en hun gegevens. De deelnemers persoonlijke 
gegevens zullen nooit worden gedeeld met anderen, anders dan de organisaties zoals vermeld in artikel 8 tot en met 12 
of tenzij de deelnemer daar toestemming voor geeft. De deelnemer wordt verzocht de privacy en wensen te respecteren 
van andere deelnemers door goed te overwegen of het een toegevoegde waarde heeft om de informatie en/of foto’s te 
delen met anderen en/of te publiceren op het internet. Leden die bezwaar hebben dat Stichting Martial Arts Academy, 
foto’s op de site of hun facebook plaatst dienden dit zelf bij Stichting Martial Arts Academy aan te geven bij inschrijving. 
Reclamedrukwerken en/of beeldmateriaal met de deelnemer erop zal alleen uit gebruik worden genomen indien de 
deelnemer tijdig de toestemming tot gebruik had teruggetrokken en/of de kosten die gepaard gingen met het 
produceren van het beeldmateriaal volledig vergoed.   
 
16. Stichting Martial Arts Academy behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden en huisregels tussentijds te 
wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden biedt het recht tot direct opzeggen op verzoek van de leerling 
waarbij de opzegtermijn, zoals vermeld in lid 1, komt te vervallen. 
 


