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ALGEMENE VOORWAARDEN
KARATESCHOOL FIGHTIN’ NABIL
ALGEMEEN
1. Bij deelname aan de trainingen conformeer je je automatisch aan de Algemene Voorwaarden en het

Huishoudelijk Reglement.
2. Leden onderschrijven de erecode vechtsport: Vechten gebeurt alleen op de mat, en nooit op straat.
De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf
of anderen. Leden mogen nooit hun vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan
verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek,
graduatie of titel dan ook.

BETALINGSCONDITIES
1. De lesgelden zijn gebaseerd op een termijn van een maand, kwartaal, halfjaar of jaar.
2. De lesgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en kunnen uitsluitend door middel van
automatische incasso worden voldaan.
3. Alle tarieven zijn gebaseerd op één keer per week karateles. Voor twee keer per week karateles
of meer komt er 50% van het lesgeldtarief bij het contributiebedrag.
4. Bij inschrijving rekenen wij eenmalig een bedrag van tien euro administratiekosten.
5. Indien inning van de verschuldigde contributie moet worden verricht door derden zijn alle kosten
hieruit voortvloeiend voor rekening van de betrokken persoon.
6. De lesgelden kunnen zonder overleg worden aangepast volgens de daarvoor geldende reglementen.
7. Bij ziekte of blessure dient het lesgeld te worden doorbetaald.
8. Bij langdurige ziekte of blessure kan na overleg een gereduceerd tarief worden betaald.
9. Indien tussentijds de lessen niet meer worden gevolgd, blijft men het lesgeld verschuldigd tot en
met de opzegtermijn.
10. Restitutie van lesgelden wordt niet verleend.

REGLEMENTEN
1. Minderjarigen kunnen uitsluitend worden ingeschreven door ouders of wettelijke
vertegenwoordig(st)er.
2. Karateschool Fightin’ Nabil is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures gedurende de
trainingen en/of wedstrijden of andere activiteiten binnen of buiten de Karateschool.
3. Karateschool Fightin’ Nabil is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde
eigendommen van de leden.
4. Ieder lid van de Karateschool dient verzekerd te zijn voor de eigen ziektekosten.
5. Vakanties vallen (tenzij anders vermeld) gelijk met de gebruikelijke schoolvakanties, Karateschool
Fightin’ Nabil is gesloten op feestdagen.
6. Betalingen gaan tijdens de vakanties door.
7. Gemiste lessen mogen worden ingehaald op andere lesdagen. Lesroosters staan vermeld op onze
website.
8. De opzegtermijn is een maand voor de eerstvolgende betaaldatum. Beëindiging van het
lidmaatschap dient altijd schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt en eindigt altijd na
een lopende maand, kwartaal, halfjaar of jaar waarvoor reeds betaald is.
9. Na schriftelijke opzegging wordt de opzegging schriftelijk bevestigd.
10. Telefonische/mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.
11. Karateschool Fightin’ Nabil behoudt zich het recht voor bij misdragingen van haar leden, van
welke aard dan ook, het lidmaatschap te beëindigen.
12. Kosten die betrekking hebben op vernielingen in of rond de dojo (=trainingsruimte), opzettelijk of
niet, worden verhaald op de dader(s).
EXAMENS & ACTIVITEITEN
1. Karateschool Fightin’ Nabil neemt twee keer per jaar examens af voor alle leden. Leerlingen doen
automatisch mee met het vuistjesexamen. Leerlingen die klaar zijn voor de volgende band, krijgen
van de docent schriftelijk een uitnodiging om deel te nemen aan een bandexamen.
2. Vanuit Karateschool Fightin’ Nabil wordt ook deelgenomen aan externe wedstrijden in binnen- en
buitenland, uitwisselingen met andere karateclubs en trainingskampen. Daarnaast organiseert
Karateschool Fightin’ Nabil diverse activiteiten, zoals drie keer per jaar een Vanencompetitie en
één keer per jaar een Clubkampioenschap. Deelname aan al deze activiteiten is optioneel voor alle
leden.
KLEDING & BESCHERMERS
1. Een karatepak is bij de twee gratis proeflessen niet nodig; sport-/gymkleding is voldoende.
2. Verkoop van karatepakken & beschermers gaat op bestelling via het bestelformulier.
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