
Algemene Voorwaarden 
Budo Centrum Zeist  
Augustus 2017 
 

 
 
Budo Centrum Zeist                          Adres:                                                          www.budocentrumzeist.nl 
KVK 66268990                                                                           Godfried van Seijstlaan 39                         info@budocentrumzeist.nl 
Tel: 06-4013 6768                                                            3703 BR, Zeist                                                      Bank : NL41RABO0310973945 

 
Artikel 1: Definities 
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 

1. BCZ: Budo Centrum Zeist, gevestigd aan de Godfried van Seijstlaan 39, 3703 BR te 
Zeist; 

2. Abonnees: zij die met het BCZ een overeenkomst zijn aangegaan, waarvan deze 
voorwaarden deel uitmaken; 

 
Artikel 2: Abonnementen en lesgeld 
 

1. De abonnee gaat middels een volledig ingevuld inschrijfformulier een verbintenis 
voor onbepaalde tijd aan met BCZ voor het volgen van één van de door BCZ 
georganiseerde trainingen. De verbintenis is maandelijks opzegbaar en de 
opzegtermijn bedraagt minimaal 1 maand voor het einde van de verbintenis. 

2. Het lesgeld dient voor de 5e dag van de maand voldaan te zijn volgens de 
overeengekomen tarieven die zijn terug te vinden op de website van BCZ. Indien 
de tarieven wijzigen, heeft het lid het recht om binnen dezelfde maand de 
verbintenis te verbreken zonder opzegtermijn. Na deze maand vervalt het recht 
en blijft de dan gelden tarieven van kracht. Opzeggen dient altijd schriftelijk 
gedaan te worden. 

3. BCZ behoudt zich het recht voor om het lesgeld tussentijds bij te stellen en de 
openings- en trainingstijden aan te passen. Tevens kan het betuur van BCZ in 
speciale gevallen afwijkende lesgelden berekenen. Als een abonnee zonder 
dwingende reden geen gebruik maakt van zijn recht tot het volgen van 
trainingen, blijft de verplichting tot betaling van het lesgeld van kracht, tot dat 
het abonnement schriftelijk wordt beëindigd. 

4. Als BCZ in gebreke blijft met het geven van wekelijkse trainingen heeft het lid 
recht het betaalde lesgeld schriftelijk terug te vragen.  

5. BCZ houdt zich het recht voor om in schoolvakantie aangepaste openings- en 
trainingstijden te hanteren voor de duur van maximaal 2 maanden. 

6. Bij een niet tijdige ontvangst van het lesgeld kan de toegang tot de training 
geweigerd worden.  

7. BCZ behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van 
de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de 
trainer(s) de verbintenis éénzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling 
en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt. 
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Artikel  3: Risico en aansprakelijkheid 
 

1. Het volgen van de trainingen zijn geheel voor eigen risico van de abonnee. 
2. BCZ is op geen enkele manier aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal 

van eigendommen van de abonnee, noch voor (im)materiële schade als gevolg 
van een ongeval of letsel van het lid. 

3. Alle technieken die tijdens de trainingen uitgelegd en beoefend worden, zijn 
uitsluitend bedoeld voor trainingsdoeleinden en zelfverdediging en niet om 
buiten de Dojo mensen mee lastig te vallen, te bedreigen of aan te vallen. Indien 
een abonnee de naam van BCZ met wangedrag buiten de Dojo schendt, is artikel 
2-7 van kracht. 

 
Artikel 4: Huisregels en Dojo etiquette  
 

1. De abonnee wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en Dojo etiquette 
en hiernaar te handelen. 

2. Indien de abonnee de huisregels of Dojo etiquette schendt geldt artikel 2-7. 
3. De huisregels en Dojo etiquette zijn terug te vinden op de website en in de Dojo. 

 
Artikel 5: Persoonsgegevens 
 

1. De opgegeven persoonsgegevens van de abonnees zullen alleen worden gebruikt 
voor de bedrijfsvoering van BCZ ten behoeve van de administratie. 

2. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en mogen niet aan 
derden worden verstrekt zoals is bepaald in de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) 

3. De abonnee is verplicht om veranderingen van de persoonsgegevens zelf door te 
geven aan BCZ 

4. BCZ behoudt zich het recht voor naam en beeldmaterialen, van leden, te 
gebruiken voor reclame en media doeleinden. Indien een lid dit niet wenst dient 
dit expliciet schriftelijk te worden aangegeven. 

 
 Artikel 6: Rechtstoepassing 
 

1. Op deze voorwaarden, aangegaan tussen de abonnee en BCZ, is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst 
tussen beide partijen en niet samen oplosbaar zijn, zullen worden beslecht door 
een bevoegde rechter in het arrondissement waar BCZ gevestigd is. 

3. Middels de inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de 
huisregels te accepteren. 
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