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Algemeen
Het gebruiken van kennis, technieken en vechtsport op onverantwoorde manier buiten de vereniging
om kan leiden tot directe (permanente) schorsing van Masato, zonder teruggave van contributie.
Het lid verklaart dat hij/zij het sportonderricht uitsluitend voor eigen risico zal ontvangen, en dat de
kosten van ongeval of letsel door hem/haar zelf zullen worden gedragen.
Elk lid is zelf verantwoordelijk voor alle aan hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies,
diefstal of beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook kan Masato en haar bestuur niet
aansprakelijk gesteld worden.
Door de deelnemer veroorzaakte schade is op de deelnemer verhaalbaar op grond van de wettelijke
aansprakelijkheid. Indien de deelnemer de instructies en het reglement overtreedt, heeft Masato en
haar trainers het recht verdere toegang tot de lessen te ontzeggen zonder teruggave van de al
betaalde contributie.
Tijdens erkende feestdagen en schoolvakanties worden geen lessen gegeven en leiden niet tot
contributie vermindering of teruggave.
Het bestuur van Masato behoudt zicht het recht voor, tussentijdse wijzigingen aan te brengen in haar
algemene voorwaarden en reglement.

Inschrijven
Inschrijving wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden en wordt daarna stilzwijgend verlengd, met
uitzondering bij het kopen van een 10‐ritten kaart.
Het lid dient het inschrijfformulier naar waarheid te hebben ingevuld, ook dient het lid de
contributiekaart volledig in te vullen.
Indien het lid heeft gekozen voor automatisch incasso als betaalwijze dient het lid een kopie van een
geldig identiteitsbewijs aan te leveren, en een kopie van de bankpas van de bijbehorende rekening.
Indien het lid jonger is dan 16 jaar is automatisch incasso alleen mogelijk op basis van de gegevens en
bijbehorende kopieën van de ouder(s)/verzorger(s).

Contributies
De contributie kan per betalingstermijn worden aangepast.
Het lid dient de contributie kaart die hij/zij van Masato krijgt tijdens alle trainingen mee te nemen en
te overhandigen aan het kader wanneer er om wordt gevraagd. De Masato contributiekaart is een
geldig toegangsbewijs tot de trainingen.
De contributiekaart blijft eigendom van Masato, bij verlies of ernstige beschadiging van de
contributiekaart dient het lid een nieuw exemplaar aan te schaffen bij het kader.
De kosten hiervan bedragen €5,00.
Bij het niet bij hebben van de contributiekaart heeft het kader het recht om toegang tot de
betreffende training te ontzeggen.
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Het lid dient voor het einde van de contributie periode te betalen voor de volgende periode.
Wanneer de contributie van het lid niet binnen de periode is voldaan heeft het kader het recht om
toegang tot de training te ontzeggen.
De contributie dient ook betaald te worden als de deelnemer enige tijd geen gebruik maakt van de
faciliteiten van Masato.
Uitzonderingen zijn slechts dan mogelijk als Masato hiertoe toestemming heeft gegeven, en dit tijdig
gemeld is (o.a. Ernstige ziekte en/of ongeval) en als een doktersverklaring is overlegd
Wanneer er niet betaald wordt binnen de contributieperiode heeft Masato het recht om er een
boete boven op te leggen ter hoogte van €5,00 per week.
Contante contributies worden enkel voldaan op de trainingsdagen, ruim voor het begin van een
training of einde van een training.

Uitschrijven
Het lid dient zich uit te schrijven/het lidmaatschap stop te zetten met het daarvoor bestemde
uitschrijfformulier. Dat is te vinden op de website of aan te vragen bij het kader.
Het lidmaatschap kan tot 1 maand voor het einde van de huidige contributieperiode opgezegd
worden.
Indien binnen 1 maand voor het einde van het lidmaatschap is moet het lid voldoen aan de
contributie van de volgende periode. Die periode heeft het lid nog wel recht om de training bij de
wonen.
Na het bijwonen van de laatste training dient het lid zijn/haar contributiekaart in te leveren. De
kosten bij het niet inleveren van de contributiekaart bedragen €5,00.
Wanneer er niet wordt afgemeld volgens de bovenstaande regeling blijft het lid contributie plichtig
en wordt de contributie doorberekend.

Training
1. Wees op tijd op de training. Ben je te vroeg? Dan ga je rekken/strekken en opwarmen
2. Kan je een training niet bijwonen, meld je dan officieel af per email of telefoon. Alleen dan
heb je recht op inhalen van de training
3. Heb je blessures of andere problemen, schroom dan niet om het kader aan te spreken.
Zoveel mogelijk voor en na de training
4. Niemand verlaat onaangekondigd de training
5. In de zaal mogen uitsluitend schone trainingsschoenen worden gedragen waarmee niet
buiten is gelopen (Wushu)
6. Ten aller tijde serieus en goed met materialen omgaan
7. Stoor anderen niet tijdens de training
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