Algemene Voorwaarden Fightingclub Lloyd van Dams
Als je lid bij ons bent, of wilt worden en gebruikt maakt van onze diensten, dan gelden de algemene voorwaarden.
ARTIKEL 1: INSCHRIJVING, LIDMAATSCHAPPEN, TERMIJNEN
A. We hebben verschillende soorten lidmaatschapsvormen waarvan de details zijn terug te vinden op onze website of in
de ghting club.
B. Bij inschrijving kun je aangeven voor welk termijn lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Je hebt de
volgende opties:
I. Maandelijks lidmaatschap. Wanneer lid voor dit lidmaatschap kiest heeft het lid de mogelijkheid om zijn
lidmaatschap maandelijks op te zeggen met een opzeg termijn van 1 maand.
II. Jaarlijks lidmaatschap. Wanneer lid voor dit lidmaatschap kiest heeft het lid de mogelijkheid om zijn
lidmaatschap na een jaar op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
III. Losse rittenkaarten, af te benemen per 1, 5, 10 of 20 lessen.
C. Het lidmaatschap wordt automatisch, stilzwijgend verlengd, met het door u gekozen lidmaatschap (maandelijks of
jaarlijks) als overeengekomen lidmaatschapsperiode verstreken is.
D. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een
doktersverklaring of bij verhuizen buiten een straal van 20 km van Fightingclub Lloyd van Dams, met als bewijs een
kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente.
E. Wanneer lid gebruikt maakt van de rittenkaarten (10 of 20 lessen) blijven deze maximaal 6 maanden geldig. Hierna
komen deze te vervallen. Bij rittenkaarten van 1 of 5 lessen is de geldigheid maximaal 3 maanden.
ARTIKEL 2: BETALINGEN
A. De betaling van het lidmaatschap vindt plaats in samenwerking met DockDock. Via hen verloopt het gehele
betalingstraject.
B. De betaling van het lidmaatschap vindt tussen de 25e en 1e van elke maand plaats.
C. Het abonnement wordt geregistreerd in Epass, ons leden administratie systeem.
D. Wanneer een lid met een maandelijks lidmaatschap langer dan 3 maanden niet voldoet aan de betaling, wordt het lid
per direct uitgeschreven. Deze 3 maanden dienen vergoed te worden door het lid aan Fightingclub Lloyd van Dams.
E. Wanneer lid niet tijdig voldoet aan de betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement
verschuldigde termijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Fightingclub Lloyd van
Dams te voldoen. Indien Fightingclub Lloyd van Dams over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het
desbetre ende lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.
ARTIKEL 3: WIJZIGINGEN
A. Fightingclub Lloyd van Dams is ten alle tijden bevoegd de openingstijden, activiteitenroosters en de prijzen te wijzigen
(naar mate van schappelijkheid). De prijswijzigingen zullen niet direct van toepassing zijn, maar zullen van toepassing
zijn wanneer de einddatum van een abonnement is genaderd.
ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID
A. Fightingclub Lloyd van Dams en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen van het lid.
B. Fightingclub Lloyd van Dams en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor eventueel letsel die een lid zou kunnen
oplopen.
ARTIKEL 5: OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
A. Indien lid een overeenkomst is aangegaan voor de duur van een jaar, kan deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de
looptijd opzeggen. Indien lid dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op
ieder moment opzegbaar met inachtnemen van een opzegtermijn van 30 dagen.
B. Indien lid een overeenkomst aangegaan voor de duur van een maand, kan deze op ieder moment opgezegd worden
met in achtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
C. Lid kan het lidmaatschap enkel schriftelijk opzeggen bij de locatie van Fightingclub Lloyd van Dams. Opzeggingen via
de telefoon, mail of ander verkeer kunnen niet worden behandeld.
ARTIKEL 6: CONTACT GEGEVENS FIGHTINGCLUB LLOYD VAN DAMS
A. Lid kan onze contactgegevens terugvinden op www.fclloydvandams.nl
B. Postadres: Gessel 4, 3454 MZ, te Utrecht.
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Bij de aanvaarding van een abonnement verklaart de abonnee met het bovenstaande akkoord te gaan. (Bij een minderjarig lid
onder de 18 jaar vragen wij tevens de handtekening v.d. wettelijke vertegenwoordiger en een ondertekende Ouderverklaring)

