Algemene Voorwaarden “Siam Ni” Lommel
1. Algemeen:






















Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
Siam Ni en de beoefenaar en alle werkzaamheden van Siam Ni die daarmee
onlosmakelijk zijn verbonden.
Onder beoefenaar verstaanwe : de deelnemer aan de materialen/ faciliteiten,
lessen of de trainingen van of bij Siam Ni.
Iedere beoefenaar is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden
van SiamNi . De algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.siamni.be.
Deze algemene voorwaarden zijn ook in bijlage bij het aansluitcontract.
De beoefenaar verklaart op de hoogte te zijn over de algemene voorwaarden bij
aansluiting voor lessen en trainingen van Siam Ni,dit door eigenhandig te
schrijven “gelezen en goedgekeurd” en te handtekenen.
De rechten uit hoofde van inschrijving voor lessen en de trainingen zijn strikt
persoonlijk.
Siam Ni behoudt zich het recht voor beoefenaars te weigeren bij misbruik en/of
wangedrag van het lidmaatschap, of van de materialen en/of faciliteiten van Siam
Ni.
Siam Ni behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te
beperken, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven te wijzigen.Bij
wijzigen van de tarieven,gaan de wijzigingen bij bestaande leden pas van
toepassing zijn na het ondertekenen van een nieuw aansluitcontract,of na
einddatum van het bestaande contract.
Siam Ni zal de persoonlijke gegevens van de beoefenaars strikt vertrouwelijk
gebruiken,dit enkel voor administratieve doeleinden van Siam Ni.Deze gegevens
zullen nooit aan derden ter beschikking gesteld worden,noch gebruikt worden
voor commerciële doeleinden.
Aan het gebruik van de extra faciliteiten, bijvoorbeeld douches,
cafetaria,toiletten,enz.. kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebrek of het
buiten werking zijn hiervan, vindt geen terugbetaling van abonnementsgelden
plaats.
De beoefenaar zorgt ervoor dat hij en/of zij minimaal 15 minuten voor aanvang
van de lessen aanwezig zal zijn.
U dient één ieder met respect te behandelen. Het niet respectvol behandelen van
anderen kan onmiddellijke schorsing en/of uitsluiting tot gevolg hebben zonder
dat de contributie voorwaarden van in de aansluiting zullen vervallen.
Uit respect naar ieder toe die in de sportschool vertoefd,word de Nederlandse taal
gehanteerd. Enkel bij het niet hanteren van de Nederlandse taal,zal hier
uitzondering over bestaan.

2. Siam Ni komt zijn verantwoordelijkheden en plichten na wanneer:




De lessen en de trainingen gedurende de overeengekomen periode
respectievelijk op de aangekondigde datum verzorgt worden.
Dat vakkennis en kwaliteit van haar medewerkers op peil zijn.
Ervoor zorgt dat de accommodatie, materialen en welke andere gebruikte
middelen dan ook, in goede staat verkeren.

3. Eigen risico en aansprakelijkheid van de sporter:





Elke bezoeker en/of beoefenaar aan of van SiamNi,is zelf verantwoordelijk voor
zijn materiaal en spullen.Siam Ni is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of
beschadiging van persoonlijke spullen.
De beoefenaar is verplicht bij wet,zich te verzekeren bij BKBMO,alsook een
jaarlijkse medische controle te ondergaan bij de arts.

4. Deelname en uitsluiting van de sporter:





Siam Ni behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen te
weigeren.
Beoefenaars en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de ruimtes van
Siam Ni te houden aan de algemene voorwaarden en algemene regels van
fatsoen. Ook dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers
van Siam Ni op te volgen. Als men zich hier niet aan houdt, kan tot verwijdering
worden overgegaan.
Elk handelen of nalaten of gedrag van een beoefenaar of bezoeker van Siam Ni in
strijd met een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of
huishoudelijke regels van fatsoen die de naam en/of de gang van zaken van Siam
Ni en/of van zijn beoefenaars kan benadelen, geeft Siam Ni het recht met
onmiddellijke ingang de deelnameovereenkomst als ontbonden te beschouwen en
de betrokkene(n) de toegang tot de ruimtes van Siam Ni te ontzeggen, zonder dat
dit grond oplevert tot terugbetaling van het lesgeld.

5. Lidmaatschap/ betaling en opzegging:










Partijen gaan de overeenkomst tot lidmaatschap aan die is vastgesteld op het
aansluitcontract.
Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk.
Opzeggen kan mondeling met de verantwoordelijke van Siam Ni, d.w.z dat het
lidmaatschap,alsook de betaling stopt na de datum van einde contract.
Bij achterstallige betaling en/of niet betaling van zijn of haar lidmaatschap,voor
einde datum op het opgestelde aansluitcontract,zal, Siam Ni dit verder
behandelen via gerechtelijke stappen,dit aan de balie arrondissement Hasselt.
Het maandelijkse lidgeld of contributie,dient in elke eerste 7 dagen van de maand
voldaan te worden.Dit kan cash aan de balie of via bankbetaling op het nummer
BE78 3630 9494 8286 OBSN-Productions,Kattenbos 116,3920 Lommel,met als
mededeling “lidgeld Siam-Ni + maand”
Na ontvangst cash of via overschrijving,ontvangt de beoefenaar een stempel op
zijn lidkaart als bewijs van betaling.
De beoefenaar dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de
contributie en andere bedragen (bijv. verzekering BKBMO).

6. Ziekte, zwangerschap en vakantie:






Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet. Bij gebleken
medische ongeschiktheid om te sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit
een medische verklaring van een hiertoe bevoegde arts,loopt de betaling gewoon
door en zal de beoefenaar deze tijd na einde datum op het aansluitcontract
recupereren. De ongeschiktheid om te sporten moet wel minstens een duur van 4
weken behouden,om van een recuperatie te kunnen genieten. Een ongeschiktheid
onder de 4 weken komt niet in aanmerking.
Voor beoefenaars die voor hun arbeid of dergelijke, meer dan 4 weken niet
kunnen deelnemen aan de lessen,kunnen na bewijs ook genieten van recuperatie
na de einde datum op het aansluitcontract. Echter hiervoor loopt de betaling ook
gewoon verder zoals opgenomen in het aansluitcontract.
Lidmaatschappen of betalingen kunnen niet worden stopgezet voor vakanties.

7. Feestdagen, wedstrijden, toernooien en demonstraties:







Siam Ni is enkel gesloten op wettelijke feestdagen.Siam Ni behoud zich het recht
om van eventuele brugdagen te genieten,na bekendmaking op de website
www.siam-ni.be en visueel in de sportschool zelf.
Er zal geen les gegeven worden tussen kersmis en nieuwjaar.
In de zomervakantie zal er een vakantie periode zijn van 3weken,deze
aangegeven op de site www.siam-ni.be en visueel in de sportschool zelf.
Eveneens behouden zij zich het recht voor over het gehele of een deel van de
locatie te beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien,
demonstraties e.d.

8. Annuleren door Siam Ni:
Siam Ni mag lessen of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende
redenen ,bijvoorbeeld overmachtssituaties, zijn. Hierbij kan onder andere worden
gedacht aan een te klein aantal sporters, onverwachte en/of langdurige ziekte van
trainers etc.
9. Beeld- en geluidsdragers, toegang op de mat:


Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord voor,
tijdens of na lessen en de trainingen is niet toegestaan tenzij de verantwoordelijke
van Siam ni hier anders over beslist. Onder deze beeld- en geluidsdragers worden
bijvoorbeeld verstaan foto, film, gsm, etc.

10. Drank, etenswaren en roken




Alleen drinkflessen/ bidons met een afsluitbare dop zijn toegestaan.
Roken is niet toegestaan.
Het nuttigen van etenswaren is in geen enkele sportruimte toegestaan. In de
cafetaria kan gegeten worden

11. Hoofdregels vechtsportzaal:





De trainingsmat of tatamiword enkel op blote voeten betreden of met propere
gymschoenen ivm met niet kick-&thaiboxinglessen.
materialen op de juiste plek terug plaatsen
Verboden te eten en het gebruik van blikjes drinken in de zaal
Shirts aanhouden (dus geen ontbloot bovenlijf)

13. Hoofdregels Kleedkamers:



Het is verboden om waardevolle spullen in de kleedkamers te laten,neem deze
mee in je sporttas op of naast de mat.
Vechtsporters zijn verplicht om hun tas mee te nemen naar de vechtsportzaal.

14. Kinderen en huisdieren




Als leeftijdgrens om aan kick-&thaiboxing deel te nemen, geldt het jaar dat de
beoefenaar 8 jaar word of ouder is. Het aansluitcontract dient dan wel door één
van de ouders of voogd ondertekend te worden.
Huisdieren zijn niet toegestaan.

15. Klachten:
Klachten kunnen mondeling gemeld te worden. Dit kan ook door middel van een e-mail
aan info@siam-ni.be.Siam Ni maakt binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht
haar standpunt hierover gemotiveerd kenbaar aan de klager.

16. Huis en Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid:







De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door
respect te hebben voor iedereen.
De ouder/verzorger houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en training
van de leden door trainers en begeleiders.
De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor
een training of een wedstrijd.
De ouder/verzorger zal moeten wachten tijdens de les van zoon/dochter in de
cafetaria of naast de tatami.
De ouder/verzorger ziet er op toe dat zoon/dochter zich tijdig afmeldt voor een
training of een wedstrijd.Deze regel is enkel toepasselijk voor competitie mensen.
De ouder/voogd spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.

17. Besluit





Bij het betreden van Siam Ni geeft u aan zich te houden aan de bij ons geldende
huisregels. Bij overtreding van de regels kunnen wij u de toegang ontzeggen tot
onze accommodatie. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de
politie ingeschakeld.
De voorwaarden kunnen tussentijds door Siam Ni worden gewijzigd. Fouten in
deze voorwaarden zijn voorbehouden.
Geschillen tussen partijen worden beheerst door Belgische recht en worden met
de toepasselijke competentieregels voor de bevoegde rechter in het
arrondissement van Hasselt gebracht.

