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ALGEMENE VOORWAARDEN KICKBOXING BARENDRECHT 

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN  

a. Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") en huisregels van Kickboxing 

Barendrecht zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tussen een natuurlijk persoon 

("Deelnemer") en Kickboxing Barendrecht wordt gesloten, inclusief de totstandkoming en 

uitvoering daarvan, met betrekking tot het leveren van diensten op het gebied van (kick)boksen 

en personal training alsmede daarmee samenhangend advies ("Overeenkomst").  

b. De Algemene Voorwaarden en huisregels zijn tevens terug te vinden op de website van 

Kickboxing Barendrecht, www.kickboxingbarendrecht.nl. 

c. Kickboxing Barendrecht is gevestigd te Bark 33, 2991 JA Barendrecht en staat ingeschreven in 

het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 80721826 en beschikt 

over het volgende BTW nummer NL0037959B97. 

ARTIKEL 2: INSCHRIJVING EN BEDENKTIJD 

a. De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Deelnemer van het door 

Kickboxing Barendrecht gedane aanbod, hetgeen doorgaans geschiedt door inschrijving via (i) 

een daarvoor bestemd digitaal inschrijvingsformulier dat beschikbaar is via de website van 

Kickboxing Barendrecht, dan wel (ii) een door Kickboxing Barendrecht schriftelijk 

beschikbaar gesteld inschrijfformulier.  

b. De Overeenkomst is strikt persoonlijk. 

c. Deelnemer kan de Overeenkomst gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag 

van inschrijving, zonder verdere opgave van redenen herroepen. Indien de Deelnemer gebruik 

wenst te maken van het herroepingsrecht kan dat door een email te sturen naar 

info@kickboxingbarendrecht.nl, waarbij in elk geval de naam van de Deelnemer dient te 

worden vermeld. 

d. In het geval dat de Deelnemer van het herroepingsrecht gebruik maakt en er door Kickboxing 

Barendrecht tot aan het moment van herroeping aan de Deelnemer diensten zijn verricht, 

kunnen er door Kickboxing Barendrecht in goed overleg en naar rato kosten in rekening worden 

gebracht.  

ARTIKEL 3: DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

a. Kickboxing Barendrecht kent verschillende abonnementsvormen, die, afhankelijk van de 

gekozen abonnementsvorm, worden aangegaan voor een periode van tenminste 3, 6 of 12 

maanden ("Minimumlooptijd"), waarbij in ieder geval een opzegtermijn van 1 maand in acht 

dient te worden genomen. 

b. Tenzij de Overeenkomst tijdig is opgezegd, zal deze na verloop van voornoemde 

Minimumlooptijd automatisch overgaan in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij 

eveneens een opzegtermijn van 1 maand in acht dient te worden genomen.  

c. Niettegenstaande het voorgaande kan de Deelnemer de Overeenkomst in goed overleg 

beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, in geval van een verhuizing 

die instandhouding van de Overeenkomst in alle redelijkheid niet langer rechtvaardigt, zulks 

ter onderbouwing door de Deelnemer met schriftelijk bewijs. Een verhuizing binnen een 

afstand van 5 kilometer geldt niet als een dergelijke omstandigheid. 

d. Niettegenstaande het voorgaande kan de Deelnemer de Overeenkomst in goed overleg 

beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, in geval van een 

persoonlijke medische situatie, waaronder ziektes en blessures, als gevolg waarvan de 
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Deelnemer niet langer in staat is gebruik te maken van de in de Overeenkomst overeengekomen 

diensten, zulks ter onderbouwing door de Deelnemer met schriftelijk bewijs.  

e. In geval van een in onderdeel (d) van dit Artikel 3 opgenomen omstandigheid kunnen 

Kickboxing Barendrecht en de Deelnemer eveneens overeenkomen de Overeenkomst tijdelijk 

te bevriezen, waarbij de Minimumlooptijd met een corresponderende periode wordt verlengd.  

f. Opzegging geschiedt schriftelijk aan het in Artikel 1 opgenomen adres dan wel per email via 

info@kickboxingbarendrecht.nl, waarbij in elk geval de naam van de Deelnemer en - indien 

van toepassing - de reden van opzegging dient te worden vermeld. 

g. Kickboxing Barendrecht behoudt zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke 

ingang te beëindigen indien (i) de Deelnemer zich niet aan de bepalingen van deze Algemene 

Voorwaarden of huisregels houdt, (ii) de Deelnemer zich onrechtmatig jegens Kickboxing 

Barendrecht gedraagt, of (iii) blijkt dat instandhouding van deze Overeenkomst, in het 

bijzonder de daarin aangeboden diensten, een risico voor de gezondheid van de Deelnemer 

vormen, voorgaande uiteraard voor zover gerechtvaardigd.  

ARTIKEL 4: CONTRIBUTIE EN BETALING 

a. De diverse abonnementsvormen hebben ieder een eigen tarief ("Contributie"). Deze tarieven 

staan vermeld op de website van Kickboxing Barendrecht.  

b. Bij inschrijving wordt eenmalig een bedrag van EUR 12,50 aan inschrijvingskosten 

("Inschrijvingskosten") aan de Deelnemer in rekening gebracht. 

c. Kickboxing Barendrecht behoudt zich het recht voor de Contributie te verhogen, waarbij een 

dergelijke prijsverhoging tenminste 4 weken voorafgaande aan de ingangsdatum van de 

prijsverhoging aan de Deelnemer bekend wordt gemaakt. De Deelnemer zal bij een dergelijke 

prijsverhoging - met uitzondering van de jaarlijkse (inflatie) indexering, aanpassingen in het 

geldende BTW tarief  of overige uit de wet voortvloeiende verhogingen - de mogelijkheid 

worden geboden om de Overeenkomst binnen 4 weken na bekendmaking van de prijsverhoging 

te ontbinden, waarbij een eventueel resterend vooruitbetaald bedrag, dat toerekenbaar is aan de 

periode na ontbinding, door Kickboxing Barendrecht aan de Deelnemer zal worden 

terugbetaald. Indien Deelnemer (stilzwijgend) akkoord gaat met de prijsverhoging zal de 

(resterende) verschuldigde Contributie overeenkomstig de prijsverhoging worden aangepast en 

door de Deelnemer worden voldaan.   

d. Deelnemer verplicht zich ertoe de Contributie uiterlijk voorafgaand aan de eerste dag van de 

maand te voldoen op het bankrekeningnummer van Kickboxing Barendrecht, onder vermelding 

van de naam van de Deelnemer. Bij het aangaan van de Overeenkomst zullen de Contributie 

en de Inschrijvingskosten, indien betaling voor de eerste dag van de maand niet meer mogelijk 

is, uiterlijk voorafgaande aan de eerste les worden voldaan op het bankrekeningnummer van 

Kickboxing Barendrecht. Betaling van de Contributie en de Inschrijvingskosten dient in ieder 

geval binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van inschrijving, te zijn voldaan. 

e. Het bankrekeningnummer van Kickboxing Barendrecht is NL34 INGB 0000 97382 ten name 

van dhr. J.P. Moloney. 

f. Indien de Contributie en/of de Inschrijvingskosten niet conform voorgaande zijn voldaan, zal 

Kickboxing Barendrecht de Deelnemer de gelegenheid bieden het verschuldigde bedrag alsnog 

binnen een redelijke termijn van 2 weken te voldoen. Mocht de Deelnemer gedurende deze 

aanvullende termijn alsnog in gebreke blijven dan is de Deelnemer bij verloop daarvan in 

verzuim. Kickboxing Barendrecht behoudt zich in een dergelijk geval het recht voor om aan de 

Deelnemer alle redelijke kosten in rekening te brengen en niet langer de overeengekomen 

diensten aan te bieden.  
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ARTIKEL 5: TRAININGSTIJDEN EN SAMENSTELLING TRAININGSGROEPEN 

a. De trainingstijden (lesrooster) zullen worden vermeld op de website van Kickboxing 

Barendrecht. 

b. Onder omstandigheden behoudt Kickboxing Barendrecht zich het recht voor lestijden en (de 

omvang van) trainingsgroepen aan te passen. Deelnemer zal daarvan tijdig op de hoogte worden 

gebracht via de door de Deelnemer aan Kickboxing Barendrecht opgegeven contactgegevens.  

c. Bij de vorming van trainingsgroepen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de 

ervaring en wensen van de diverse Deelnemers.  

d. Trainingen zullen plaatsvinden onder begeleiding van een ervaren begeleider.  

ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

a. Kickboxing Barendrecht doet er alles aan om een veilige en professionele sportomgeving aan 

te bieden. In dat kader is een intakegesprek altijd onderdeel van de (acceptatie van de) 

inschrijving. Niettemin kunnen de door Kickboxing Barendrecht aangeboden trainingen, naar 

hun aard, bepaalde risico's met zich meebrengen. De Deelnemer is zich daarvan bewust en blijft 

te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop en frequentie waarmee er aan 

activiteiten bij Kickboxing Barendrecht wordt deelgenomen. Gebruik van de faciliteiten en 

deelname aan de activiteiten door de Deelnemer is geheel voor eigen risico. Deelnemer zal bij 

twijfel over de eigen fysieke conditie en bijbehorende risico's te allen tijde in contact treden 

met een begeleider van Kickboxing Barendrecht dan wel, indien noodzakelijk, advies inwinnen 

van een arts of medisch specialist.  

b. Het dragen van beschermende kleding en materialen - waaronder een bitje ter bescherming van 

het gebit, passende bokshandschoenen, scheenbeschermers en bandage - is tijdens deelname 

aan activiteiten te allen tijde verplicht. Deelnemer dient hier zelf zorg voor te dragen. 

c. Kickboxing Barendrecht is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg 

van een ongeval of letsel opgelopen tijdens de door haar aangeboden activiteiten. 

d. Kickboxing Barendrecht is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke 

eigendommen van de Deelnemer. 

e. Deelnemer is aansprakelijk jegens Kickboxing Barendrecht voor schade als gevolg van een 

tekortkoming in de nakoming door de Deelnemer van de uit de Overeenkomst, Algemene 

Voorwaarden en/of huisregels voortvloeiende verplichtingen alsmede voor schade die voor 

rekening en risico van de Deelnemer komt.  

ARTIKEL 7: KLACHTEN EN GESCHILLEN 

a. Kickboxing Barendrecht doet er vanzelfsprekend alles aan om de Deelnemer een prettige 

sportervaring te bieden. Mocht er onverhoopt toch iets niet naar wens zijn dan kan contact 

worden opgenomen met Kickboxing Barendrecht via de op de website aangegeven 

contactgegevens.  

b. Kickboxing Barendrecht streeft er naar om een klacht binnen 4 weken te behandelen en zal er 

uiteraard alles aan doen om de klacht in goed overleg en naar tevredenheid op te lossen.  

c. Klachten schorten de verplichtingen van Deelnemer en Kickboxing Barendrecht op basis van 

de Overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden niet op.  

ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY 

a. Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst beschikt Kickboxing Barendrecht over 

bepaalde persoonsgegevens van de Deelnemer. Deze zullen op verantwoorde en zorgvuldige 

wijze worden beheerd, uiteraard binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders, waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming.   
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b. De in het kader van voorgaande door Kickboxing Barendrecht gehanteerde privacyverklaring 

is terug te vinden is op de website.  

ARTIKEL 9: SLOTBEPALINGEN 

Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 


