Algemene voorwaarden
Lid worden en toegang
Het papieren inschrijfformulier kunt u ophalen en volledig ingevuld & ondertekend weer inleveren bij Dojo Osaka, Haven 217 te Katwijk.
De kosten voor het lidmaatschap voor jeugd tot en met 13 jaar zijn vanaf 1 november 2018 € 15,00 per maand.
De kosten voor het lidmaatschap vanaf 14 jaar zijn vanaf 1 november 2018 € 27,50 per maand.
Elk lidmaatschapsperiode is 1 kalendermaand. U dient telkens vóór aanvang van deze periode de volledige contribtutie te voldoen.
Het inschrijfgeld is eenmalig en bedraagt € 5,00. Het inschrijfgeld dient bij de eerste contributiebetaling voldaan te worden.
Voor de eerste periode bedraagt de contributie, inclusief inschrijfgeld, totaal € 20,00 (jeugd) of € 32,50 (vanaf 14 jaar).
Als lid van Dojo Osaka hebt u toegang tot alle lessen.
Elk lidmaatschappen bij Dojo Osaka wordt stilzwijgend verlengd, conform de 'Wet van Dam':
"Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport) verenigingen als het lid niet opzegt. De leden
hoeven niet jaarlijks een mail of brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. De ingangsdatum voor deze regeling
is 01-12-2011.".

Lidmaatschap opzeggen
Opzeggen dient minimaal 1 maand voor het einde van de betreffende periode te geschieden, anders wordt het lidmaatschap
automatisch verlengd. (zie bovenstaande; 'Wet van Dam').
Opzeggen dient ten allen tijden schriftelijk of via e-mail (info@dojo-osaka.nl) te geschieden.
Terugbetaling van contributie is niet mogelijk.
Dojo Osaka behoudt zich het volle recht voor om bij wangedrag, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander
onaanvaardbaar gedrag, het lid de toegang tot de dojo en de lessen te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

Risico en aansprakelijkheid
Het beoefenen van sport kan risico's met zich meebrengen.
Sporten in- en deelnemen aan lessen in de dojo zijn dan ook geheel voor eigen risico van het lid.
Dojo Osaka en de (hulp)instructeur(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van
een ongeval of letsel van het lid.
Dojo Osaka aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Tot slot
Door inschrijving verklaart u deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Dojo Osaka te accepteren en hiernaar te handelen.
Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Dojo Osaka zijn ook te vinden op www.dojo-osaka.nl.
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