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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. Inschrijving 

Lid worden bij Kwoon Dat Mor kan uitsluitend door middel van het inleveren van een ondertekend inschrijfformulier. Een lid is 

definitief lid op de datum van inschrijving. De overeenkomst is geldig voor onbepaalde periode tot weder opzegging. 

 

Bij inschrijving zal eenmalig een bedrag van € 12,50 voor inschrijf- en administratiekosten in rekening worden gebracht.  

 

Ieder lid van Kwoon Dat Mor zal worden aangemeld als lid van de Shaolin Kempo Bond. 

 

2.  Contributiebetaling 

Contributie dient in de 1e week van de maand betaald te zijn op bankrekeningnummer NL22 INGB 0007297128  ten name van 

Kwoon Dat Mor.  

Deze contributie zal door middel van automatische incasso worden geïnd. Hiervoor zal tezamen met het inschrijfformulier een 

ondertekend machtigingsformulier  door het nieuwe lid, dan wel diens ouder/verzorger ingeleverd moeten  worden. De 

rekeninghouder dient hierbij zorg te dragen voor voldoende saldo op het bankrekeningnummer. 

Bij geen of niet tijdige betaling heeft Kwoon Dat Mor het recht het lid de toegang tot de lessen te ontzeggen. 

 

Het contributiebedrag is gebaseerd op 12 maandelijkse betalingen. De vakantieperioden zijn evenredig verrekend in het 

contributiebedrag. Het tijdelijk stopzetten van de contributiebetaling is alleen mogelijk in overleg. (bijvoorbeeld bij langdurige 

blessure of langdurig verblijf in buitenland wegens stage of werk).  

 

Het lesgeld kan zonder overleg worden verhoogd of verlaagd al naar gelang de economische ontwikkeling in Nederland. Leden 

worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 

 

3. Aansprakelijkheid 

Kwoon Dat Mor en haar medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor het zoekraken, door verlies of diefstal, van 

eigendommen tijdens de lessen en activiteiten van Kwoon Dat Mor. 

 

Kwoon Dat Mor en haar medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel van het lid  opgelopen tijdens de 

lessen en activiteiten van Kwoon Dat Mor.  Kwoon Dat Mor kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

4. Gedragsregels 

Men dient zich tijdens de lessen te houden aan de door Kwoon Dat Mor voorgeschreven gedrags- en huisregels. 

 

De kennis en kunde die men tijdens de lessen opdoet, mag men niet misbruiken of zonder toestemming overdragen aan 

anderen. 

 

Kosten betreffende vernielingen in en rond de oefenzaal, al dan niet opzettelijk, zullen worden verhaald op de dader(s). 

 

5. Persoonsgegevens 

De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend intern gebruikt. Kwoon Dat Mor hanteert 

hierbij de richtlijnen conform de AVG.  

 

Regelmatig worden er foto’s en video’s gemaakt in de lessen en bij andere activiteiten van Kwoon Dat Mor voor gebruik op de 

website en Sociale Media. Wanneer een lid hier bezwaar tegen heeft, kan hij/zij dit melden.  

 

6.  Opzegging lidmaatschap 

Een opzegging als lid van Kwoon Dat Mor kan alleen door middel van het inleveren van een uitschrijfformulier en is pas geldig 

wanneer deze door beide partijen is ondertekend. Beide partijen nemen een bewijs van opzegging in ontvangst. Opzeggingen 

anders dan een uitschrijfformulier worden niet in behandeling genomen. Personen onder de 18 jaar dienen een ouder/voogd 

het uitschrijfformulier te laten ondertekenen.  

Kwoon Dat Mor hanteert een opzegtermijn van 1 maand.  De opzegtermijn gaat altijd in op de eerste van een maand. Er wordt 

geen contributie terugbetaald. 


