
Algemene voorwaarden 

Aanmelding 

Aanmelding als Toukon Ryu Jiu Jitsu-lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Na ontvangst van 

hetinschrijfformulier vangt het  lidmaatschap aan op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is ingevuld. Indien het lid 

geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier in. Het inschrijfgeld bedraagt 

€ 10,- en is bij inschrijving verschuldigd. Toukon Ryu Jiu Jitsu is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. 

communicatie met leden. 

Als het maximum aantal leden is bereikt, word het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst.  

Het aspirant-lid krijgt bericht van Toukon Ryu Jiu Jitsu zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen. 

 

Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden 

 
Een lidmaatschap bij Toukon Ryu Jiu Jitsu kan op elk gewenst moment ingaan en is voor de duur van 3 maanden met 
stilzwijgende verlening van telkens een maand en kan gedurende de begintermijn niet tussentijds stopgezet worden ( zie 
opschortingvoorwaarden ). 
 
Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso voor 

het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Betaling geschiedt via automatische incasso per maand. 
 
Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om 
welke reden dan ook, wordt er een herinnering naar het opgegeven adres gestuurd en krijgt het lid 10 dagen de gelegenheid 
om het verschuldigde bedrag te voldoen (zonder kosten). 
Hierna wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid 5 dagen de gelegenheid om het verschuldigde 
bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van 15 dagen in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit 
handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. 

 
Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan het lid kan de toegang tot de Toukon Ryu Jiu Jitsu club worden 
geweigerd. Toukon Ryu Jiu Jitsu is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke 
ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel 
van het betreffende lidmaatschap, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar. 
 
Toukon Ryu Jiu Jitsu behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een 

prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. 
 
Beëindigen 
 
Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen voor de 26ste van de kalender maand bij Toukon Ryu Jiu 
Jitsu, Sensei Wil Pansters. 
Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van 1 maand 

opzegtermijn. 
 
Toukon Ryu Jiu Jitsu behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken 
onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het 
betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar. 
 
Opschorting 
 
In geval van langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 3 tot 6    
maanden worden opgeschort gelang de problematiek met schriftelijke toestemming van Toukon Ryu Jiu Jitsu Eindhoven. Deze 
voorwaarde is niet van toepassing in geval studie, stage, werk en vakanties. Opschorting is alleen mogelijk na het leveren 
van deugdelijk bewijs (bijvoorbeeld een medische verklaring). 
Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. 
De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van het 
lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting. 

 
Lestijden 
 
Toukon Ryu Jiu Jiutsu behoudt zich het recht voor om de lestijden te wijzigen. 
Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de  
contributie plaats. 
Op officiële en erkende feestdagen is de Toukon Ryu Jiu Jitsu club gerechtigd geen lessen te geven. 

 
Risico en aansprakelijkheid 

 
Het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Toukon Ryu Jiu Jitsu is 
geheel voor eigen risico van het lid. 
 
Toukon Ryu Jiu Jitsu en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële 

schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. 
 
Toukon Ryu Jiu Jitsu en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van 
eigendommen van het lid en/of derden. 
 



Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Toukon Ryu Jiu Jitsu , indien deze schade aan 
nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten. 
 
Huisregels 
 

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Toukon Ryu Jiu Jitsu club en hiernaar te handelen. 
 
Algemene voorwaarden 

 
Door inschrijving verklaard het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Toukon Ryu Jiu Jitsu te kennen en te 
accepteren. 
 

Toukon Ryu Jiu Jitsu is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en algemene 

voorwaarden gelden per direct en voor iedereen. 
 


