
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door Sportschool 

Chung Do Kwan – School of Korean Martial Arts 

 

Artikel 1. Aansprakelijkheid 

1. Deelname aan activiteiten van Sportschool Chung Do Kwan geschiedt geheel op eigen risico van de 

deelnemer. Sportschool Chung Do Kwan legt geen competitie -en prestatiedruk op aan haar leden: 

iedereen traint naar zijn of haar eigen lichamelijke en geestelijke vermogen. Sportschool Chung Do 

Kwan en diens instructieteam kunnen door de deelnemer daarom 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, daar deze altijd op eigen risico geschieden en met goedkeuring van 

de ouder(s) en/of verzorgers. Iedere leerling dient wettelijk verzekerd te zijn voor de medische 

kosten (via een zorgverzekering) en voor eventuele schade aan materialen en/of bezittingen (middels 

een WA-verzekering). 

2. Sportschool Chung Do Kwan is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere 

voorwerpen van de deelnemers die zijn achtergelaten in (de nabijheid van) de trainingsruimte. 

Verloren items kunnen de eerstvolgende les op de betreffende locatie worden gezocht in de bakken 

en/of plekken bestemd voor gevonden voorwerpen. Het is aan te raden om een sporttas te 

gebruiken waarin alle belangrijke en/of waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen. Deze tas 

mag mee de zaal in en op de zitbanken worden geplaatst. Laat geen waardevolle spullen onbeheerd 

achter in de kleedkamer of uit het zicht.  

3. De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de leiding (instructeur en/of de assistentie) van 

Sportschool Chung Do Kwan, in ieders belang en ter verzekering van hygiëne, veiligheid en een goed 

verloop van de activiteiten, onverwijld op te volgen. 

4. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet (waaronder nalatigheid) 

toebrengt aan apparatuur en/of andere eigendommen van Sportschool Chung Do Kwan, de overige 

deelnemers, de eigenaar en/of exploitant van de desbetreffende locatie (waar de activiteit plaats 

heeft gehad en het voorval zich voorgedaan heeft).  

 

Artikel 2. Betalingen, inschrijfkosten, lesgeld, familiekorting en factuurverzoeken 

1. Wij hanteren geen eenmalige inschrijf- en/of administratiekosten.                                                                                         

2. Betaling van het overeengekomen lesgeld vindt plaats per maand en geschiedt via automatische 

incasso d.m.v. een machtiging. In geval van inschrijving in de loop van een maand, zal het lesgeld 

voor die maand naar rato worden berekend en in de eerstvolgende maand bij de contributie op 

worden geteld, waarmee de eerste termijn incassoafschrijving hoger kan uitvallen dan gebruikelijk.  

3. Bij een mislukte incasso en/of eigenhandige stornering van de contributie zijn wij genoodzaakt om 

€5,- bancaire en administratieve kosten in rekening te brengen bij de eerstvolgende automatische 

incasso.  



4. Wij hebben twee facturatiemomenten voor de leden die een jaarlijkse factuur wensen voor de 

contributie t.b.v. declaraties bij bijvoorbeeld de werkgever of zorgverzekeraar. Dit kan aan het begin 

van ieder nieuw seizoen in de periode september/oktober en tegen het einde van het seizoen in de 

periode mei/juni. Belangrijk: Voor dit verzoek brengen wij een bedrag van €7,50 euro 

administratiekosten per gemaakte factuur in rekening bij de eerstvolgende automatische incasso. 

5. Wij hanteren een familiekorting van €2,50 euro voor het tweede gezinslid. Bij meer dan twee 

deelnemende gezinsleden hanteren wij een bedrag van €5,- familiekorting op de totale 

contributiekosten. Belangrijk: Gezinskorting is alleen mogelijk indien het bedrag gelijktijdig van één 

rekeningnummer kan worden geïncasseerd.   

6. Betaling van de maandelijkse contributies vindt plaats:                                                                                 

- Middels automatische incasso. Dit betreft altijd de contributie van de nieuw te volgen 

trainingsmaand, met eventueel achterstallige contributies bij nieuwe 

inschrijvingen;                                                                                                                                                                                                           

-  1 keer per maand, 12 keer per jaar (in geval van een zomerstop 11 keer per jaar). De contributies 

dienen voor aanvang van de trainingsmaand te zijn voldaan. 

7. Wanneer voor de uiterste betaaldatum het lesgeld niet door Sportschool Chung Do Kwan is 

ontvangen, heeft het instructieteam het recht de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van 

lessen in de daaropvolgende periode totdat betaling is geschied. Bij verdere uitblijving van de 

contributie zonder overleg en overeenstemming wordt de inschrijving als lid beëindigd.                                                

Belangrijk: beëindiging van de deelnameovereenkomst geeft geen vrijwaring van eventuele 

openstaande bedragen aan contributies. Indien eventuele openstaande bedragen na onze 

verzoeken, herinneringen en aanmaningen niet worden voldaan, is Sportschool Chung Do Kwan 

genoodzaakt om de openstaande vordering(en) uit handen te geven bij het aangesloten 

incassobureau. 

8. Het lesgeld is ook verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, één of meerdere 

malen niet in staat is aan de les(sen) deel te nemen. In geval van een ernstige blessure en daardoor 

langdurige afwezigheid kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Een van de uitgangspunten bij 

een bevriezing van de contributie is dat iemand tenminste 3 maanden afwezig dient te zijn van de 

lessen. Hiervoor is een schriftelijk verzoek aan Sportschool Chung Do Kwan per email vereist. De 

beslissing tot toekenning van vrijstelling (bevriezing van de contributie) berust uitsluitend bij de 

leraar. Dit zal altijd per afzonderlijke situatie worden beoordeeld. De gemiste lessen mogen 

ingehaald worden in de vorm van extra lessen op bijv. een andere locatie en een ander tijdstip dan 

de gebruikelijke les. De gemiste lessen kunnen niet worden verrekend met de contributie.  

9. Het lestarief kan slechts eenmaal per jaar worden verhoogd. Indien dit het geval is, dan zal dit zo 

spoedig mogelijk via de nieuwsbrief (per email) bekend worden gemaakt.  

10. Bij overlijden komen het lidmaatschap en de betaalverplichting direct te vervallen. 

 

Artikel 3. Zomerperiode: Eventuele zomerstop of een aangepast lesrooster 



Onze school kent geen jaar-, seizoens- of kwartaalcontributie maar werkt met een maandelijkse 

contributie. Dit geldt ook voor de zomerperiode. Als Sportschool Chung Do Kwan de mogelijkheid 

heeft om de zomerperiode open te blijven, dan volgt een aangepast lesrooster. In verband met het 

gebruikelijke onderhoud en gelimiteerde beschikbaarheid van de zalen, zullen de zomerlessen 

verspreid worden over meerdere (beschikbare) locaties en zullen deze kunnen afwijken van de 

gebruikelijke lestijden en locaties. 

Belangrijk: Mocht Sportschool Chung Do Kwan besluiten om tijdens de zomerperiode niet open te 

blijven, dan wordt er een zomerstop gehanteerd van 1 maand. Deze maand is er geen contributie 

verschuldigd.   

 

Artikel 4. Duur overeenkomst, opzegging, opzegtermijn, pandemie/noodsituatie 

1. De verplichting die voortkomt uit de overeenkomst, wordt aangegaan door ondertekening van het 

inschrijfformulier. Deze wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met uitzondering van een 

afzonderlijke cursus, en kan door elk van de partijen worden opgezegd. 

2. De opzegtermijn omvat 1 maand waarbij de opzegging dient te zijn gedaan voordat de 

opzegmaand is ingegaan. Voorbeeld opzegging: een opzegging op 29 mei betekent een beëindiging 

van het lidmaatschap op 30 juni. Een opzegging op 3 juni betekent een beëindiging van het 

lidmaatschap op 30 juli. Gedurende de opzegperiode kunnen de lessen worden gevolgd. Opzegging 

dient schriftelijk of per e-mail (aanmeldingen@chungdokwan.nl) te worden gedaan aan Sportschool 

Chung Do Kwan. Belangrijk: Mondelinge en/of telefonische opzeggingen kunnen niet worden 

gehonoreerd. 

3. Wijzigingen en aanpassingen in het lidmaatschap omvatten een verwerkingstijd van 1 maand. Dit 

betreft bijvoorbeeld het wijzigen van de bankgegevens maar ook het verhogen of verlagen van een 

abonnement.  

4. Sportschool Chung Do Kwan doet geen restituties van reeds voldaan lesgeld. 

5. Opzegging ten aanzien van een afzonderlijke cursus, workshop of externe buitenschoolse activiteit 

van Chung Do Kwan kan uitsluitend tot 4 weken vóór aanvang van de cursus/activiteit. Daarna blijft 

het volledige bedrag dat is overeengekomen, verschuldigd aan Sportschool Chung Do Kwan. 

6. In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld bij een pandemie of noodsituatie, zal de school altijd 

ernaar streven om een passend alternatief te bieden voor de lessen. Als wij onze lessen niet fysiek 

kunnen voortzetten, zal de school een online alternatief bieden waarbij de lessen kunnen worden 

voortgezet. Als deze situatie zich voordoet, zullen wij dit communiceren via onze nieuwsbrieven, de 

website, onze Social mediakanalen en via onze Chung Do Kwan App. Zolang de lessen niet binnen 

en/of buiten fysiek kunnen worden voortgezet, zullen wij een korting op de contributie toepassen 

van 25%. Belangrijk: De lestijden en locaties kunnen in deze periode afwijken van het reguliere 

lesrooster. 
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7. Inschrijving d.m.v. het inschrijfformulier geeft het lid en/of de deelnemer te kennen akkoord te zijn 

middels de gestelde algemene voorwaarden van Sportschool Chung Do Kwan. Als een aspirerend of 

bestaand lid/deelnemer het niet eens is met de huidige of eventueel vernieuwde algemene 

voorwaarden, dan dient dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt. De voorwaarden 

zijn transparant en uniform en zijn niet onderhandelbaar. Als er geen overeenstemming is over onze 

algemene voorwaarden dan zal de school genoodzaakt zijn de inschrijving te moeten weigeren, dan 

wel een bestaande inschrijving te moeten beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn.  

De leden en/of ouders zijn bij inschrijving verplicht zich aan de gestelde algemene voorwaarden te 

houden. De erecode van de vechtsport, welke in deze voorwaarden omschreven staat, geldt voor alle 

deelnemende leden en is eveneens niet onderhandelbaar. 

 

Artikel 5. Overige bepalingen 

1. Sportschool Chung Do Kwan organiseert evenementen en workshops waarbij foto’s en/of ander 

beeldmateriaal worden gemaakt. Dit dient uitsluitend ter promotie van onze school en sport(en). 

Met ondertekening van het inschrijfformulier kun je akkoord geven en/of weigeren tot het nemen 

van beeld-, foto- en filmmateriaal tijdens onze lessen, examens en/of andere aan Sportschool Chung 

Do Kwan gerelateerde evenementen. Wij gebruiken het beeldmateriaal alleen ter 

promotiedoeleinden van de school en dit wordt niet verstrekt aan derden. Wij vragen altijd nogmaals 

afzonderlijk of wij beeldmateriaal mogen maken op het desbetreffende moment. Toestemming 

hiervoor mag altijd worden ingetrokken, waarbij wij het beeldmateriaal op verzoek zullen 

verwijderen en/of onherkenbaar zullen maken. 

2. Jouw persoonsgegevens, de AVG en medische gegevens. Wij gebruiken de door jouw verstrekte 

gegevens alleen ter registratie voor de eigen ledenadministratie (in een Excel bestand). Jouw 

bankgegevens worden maandelijks door ons verwerkt middels de software van 

https://www.debetaalfabriek.nl naar een speciale SEPA-batch, waarmee wij de machtigingen via de 

bank kunnen innen. Wij vragen om medische gegevens op het aanmeldformulier zodat wij in geval 

van nood weten hoe te moeten anticiperen (bijvoorbeeld in geval van epilepsie en diabetes). Wij 

nemen deze informatie ter kennis. Er vindt geen registratie plaats van jouw medische gegevens in 

onze administratie, en ook verstrekken wij deze gegevens niet aan derden. Onze leden zijn verplicht 

om hun gezondheidstoestand toe te lichten via het medisch formulier bij de inschrijving. Het is van 

cruciaal belang dat wij weten wat er speelt en of wijzigt in de gezondheidstoestand van onze leden. 

3. Beschermende kleding voor het sparren en algehele hygiëne zijn vanzelfsprekend. Dit betekent 

schone trainingskleding, korte en schone hand- en voetnagels, geen sieraden en/of horloges tijdens 

de lessen. Gepaste bokshandschoenen en voetbeschermers, alsmede een bitje voor in de mond zijn 

verplichte trainingsmaterialen (verplicht vanaf de groene band en/of bij deelname toernooi). 

4. Er zijn gemiddeld twee tot drie examens per seizoen. Een examen voor een nieuwe band is niet 

verplicht. De kosten van het examen zijn terug te vinden in onze webshop. Belangrijk: Een examen is 

uitsluitend mogelijk als het aanvraagformulier bij aanvang van het examen compleet ingevuld 

wordt ingeleverd. Screenshots, Whatsapp berichten en e-mails worden niet gehonoreerd. Het 

formulier dient uitgeprint te worden meegebracht tijdens het examen. 



5. Wij hebben een vertrouwenspersoon die verbonden is aan onze club (zie website) waar je altijd 

terecht kunt voor hulp en advies.  

6. Jaarbetalingen van Jeugdsportfondsen en overige vergoedingen. De school geeft géén restituties 

en/of gezinskortingen op deze betalingen. Ook niet in geval van beëindiging van het lidmaatschap 

wanneer deze vergoeding nog niet volledig is verbruikt.  

7. Het gebruik van doping en stimulerende middelen is tijdens de les ten strengste verboden. 

Drugsbezit en drugsgebruik in en om onze trainingszalen is niet toegestaan en zal direct leiden tot 

uitsluiting van de lessen en tot een schorsing voor tenminste 2 weken met een voortdurende 

contributieplicht, zolang het lidmaatschap voortduurt. Het is ten strengste verboden te roken en/of 

te vapen binnen en/of voor de ingang van onze trainingslocaties. Sportschool Chung Do Kwan is een 

rook- en dampvrije school en deze afspraak is gemaakt in samenspraak met de gemeente en onze 

verhuurder, waarbij wij worden gewezen op de naleving van deze afspraak. 

 

Tot slot de erecode van de vechtsport, welke van toepassing is op alle leden -en beoefenaars van 

Sportschool Chung Do Kwan:                                                                                                                  

Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring en nooit op straat. De technieken die je worden 

aangeleerd, mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je 

vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer en loyaliteit aan de 

code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook. 


