
ALGEMENE VOORWAARDEN V1.0 TAI-OTOSHI SPORTS 
 

 

Benaming: 
De Ondernemer: Tai-Otoshi Sports , gevestigd aan de Baselaarshoef 77, 5481NC in Schijndel die overeenkomst sluit betreffende sportieve/ fitness activiteiten. 

De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot sportactiviteit. 

Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. 

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van sport/fitness. 

 

Artikel 1: De overeenkomst 
1.1 - De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van het inschrijfformulier aan Tai-Otoshi Sports en is strikt persoonlijk. 

1.2 - Deelname van de lessen is volledig voor eigen risico van de deelnemer. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. 

1.3 - Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden. Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. 

1.4 - Deelname aan de lessen of tekenen van het inschrijfformulier betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. 

1.5 - De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en hiernaar te handelen. 

1.6 - Om het bezoek voor een ieder plezierig te maken heeft Tai-Otoshi Sports naast de dojo etiquette een aantal huisregels opgesteld. De deelnemer wordt geacht 

deze huisregels en dojo etiquette te kennen en toe te passen. De huisregels, algemene voorwaarden en dojo etiquette worden bij inschrijving verstrekt via mail, ook 

zijn deze terug te vinden op de website. 

 

Artikel 2: Betaling 
2.1 - De deelnemer dient de verschuldigde contributie aan het begin van de maand te betalen middels een automatische incasso. 

2.2 - Bij niet of niet tijdige betaling heeft ondernemer het recht om bij de deelnemer de invorderings- en incassokosten te verhalen. 

2.3 - Ondernemer heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren indien de deelnemer niet tijdig aan zijn of haar 

betalingsverplichting heeft voldaan. 

 

Artikel 3: Gemiste lessen 
3.1 - Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of welke andere redenen dan ook. 

3.2 - Bij langdurige ziekte of blessures kunt u contact opnemen met Tai-Otoshi Sports. In overleg wordt een bevriezing van het lidmaatschap voorgesteld. 

3.3 - Tijdens de vakanties of met landelijk erkende feestdagen is ondernemer gerechtigd geen lessen te geven. 

 

Artikel 4: Annulering door Tai-Otoshi Sports 
4.1 - Ondernemer heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of lesactiviteiten te wijzigen. 

4.2 - Ondernemer heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren. 

 

Artikel 5: Wijzigingen 
5.1 - Ondernemer heeft het recht de algemene voorwaarden, lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via mail en/of de website van alle wijzigingen 

op de hoogte gehouden. 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 
6.1 - Ondernemer verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren. 

6.2 - Ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, 

tijdens of na de les. 

 

Artikel 7: Toepasselijkheid en geschillen 
7.1 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Tai-Otoshi Sports betreffende deelname aan de lessen of houden van cursussen, trainingen 

en andere vormen van opleiding, dan wel van advisering in de ruimste zin van het woord. 

7.2 - Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Tai-Otoshi Sports. 

7.3 - Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde 

rechter. 

7.4 - Bij gevallen waarin het algemene reglement niet voorziet beslist Tai-Otoshi Sports. 

 

Artikel 8: Opzegtermijn 
8.1 - Er geldt een opzegtermijn van 10 werkdagen na het in acht nemen van de minimale periode genoemd in artikel 8.2. Er kan geen restitutie van de contributie 

plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk of per e-mail. Tai-Otoshi Sports stuurt u binnen een week een bevestiging met de einddatum van het lidmaatschap. 

8.2 - De duur van een lidmaatschap is minimaal 3 kalendermaanden daarna is het met inachtneming van de opzegtermijn van 10 dagen maandelijks opzegbaar. 

 

Artikel 9: Prijs en prijswijzigingen 

9.1 - Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen. 

9.2 - Eventuele prijsverhogingen worden door ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt. 

9.3 - Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de deelnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden. Het eventueel vooruitbetaalde abonnementsgeld 

wordt in dat  geval terugbetaald. 

 

Artikel 10: Klachten 
10.1 - In geval van klachten m.b.t. Tai-Otoshi Sports dient de deelnemer zich altijd te wenden tot Tai-Otoshi Sports. 

10.2 - In geval van klachten m.b.t accommodatie of eventueel andere zaken van derden dient de deelnemer zich te wenden tot Tai-Otoshi Sports. 

 

Artikel 11: Tot slot 
11.1 - Door inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden evenals de huisregels en dojo 

etiquette van Tai-Otoshi Sports te begrijpen en te accepteren. 

11.2 - Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen ondernemer en de deelnemer. 

11.3 - Deze versie van de algemene voorwaarden vervangt alle eventueel voorgaande. 

11.4 - Indien vast komt te staan dat op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en 

strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe. De al dan niet ongeldigheid van een specifieke bepaling laat de geldigheid van de overige 

bepalingen onverlet. 

 

Tai-Otoshi Sports 
Ramon Lopes – Baselaarshoef 77 – 5481NC Schijndel – tel: 0610985583 – email: taiotoshisports@gmail.com – www.to-sports.com  

KvK: 17204214 – BTW: NL141556961B02 – IBAN: NL30 RABO 0328 0834 88 


