Algemene voorwaarden Mejiro Gym B.V.
Artikel 1 Definities
Mejiro Gym Amsterdam: Mejiro Gym B.V., te Amsterdam, Lauriergracht 86
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd
Gast: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een jeugdlid, die langskomt of komt trainen zonder lidmaatschap
Overeenkomst: het inschrijvingsformulier, de bijbehorende algemene regels en het privacybeleid
Clubpas: clubpas van Mejiro Gym B.V.
Contante betalingen: betalingen via contant geld of pinautomaat
Dojo: sportschool te Amsterdam, Lauriergracht 86
Receptie: de receptie van Mejiro Gym B.V.
Website: www.mejirogym.nl
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende
lidmaatschap, die tussen Mejiro Gym en het Lid worden gesloten. Artikel 7 en 9 gelden naast leden ook voor gasten die komen
trainen.
Artikel 3 Lid worden en toegang
a. Lidmaatschap geschied door het volledig invullen en ondertekenen van de Overeenkomst, welke verkrijgbaar is bij de
receptie van Mejiro Gym Amsterdam of door online registratie via onze website, waarbij akkoord is gegaan met onze
algemene voorwaarden en het bijbehorende privacybeleid door het aanvinken van de desbetreffende checkbox. De
Overeenkomst is strikt persoonlijk.
Indien een natuurlijk persoon minderjarig is, dient hij door zijn verantwoordelijke wettige vertegenwoordiger te worden
ingeschreven.
b. De inschrijfkosten bedragen EUR 15,00. Om toegang te krijgen tot de Dojo heeft een Lid een Clubpas nodig. Indien de
natuurlijke persoon geen Clubpas heeft van Mejiro Gym Amsterdam van een voorgaand lidmaatschap, dient hij deze voor
EUR 10,- aan te schaffen.
c. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Clubpas, welke persoonsgebonden is en
daarmee niet overdraagbaar.
d. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Clubpas, blijft de betalingsverplichting zolang het
lidmaatschap loopt onverminderd van kracht. Een vervangende Clubpas kan tegen betaling van EUR 10,- worden
verkregen.
e. Indien het Lid 3x achter elkaar geen Clubpas bij zich heeft kan deze de toegang geweigerd worden.
f.
Een pashouder die opnieuw een lidmaatschap wil aangaan is opnieuw inschrijfkosten verschuldigd.
g. Als het maximum aantal leden is bereikt, wat ter eenzijdige beoordeling is van Mejiro Gym Amsterdam, kan een natuurlijk
persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
Artikel 4 Lidmaatschap, termijnen en betalingsvoorwaarden
a. Een lidmaatschap bij Mejiro Gym Amsterdam kan op elk gewenst moment ingaan. In het geval er geen sprake is van een
tijdige opzegging (zie artikel 6a) worden maand- en jaarabonnementen stilzwijgend verlengd met telkens één
kalendermaand. Indien een Lid heeft gekozen voor een tienrittenkaart heeft het Lid 6 maanden de tijd om de 10 ritten te
gebruiken. Een tienrittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd, maar een Lid dient zelf binnen 3 maanden na einddatum
opnieuw een abonnement te kiezen anders volgt automatische uitschrijving. Ongebruikte lessen kunnen niet worden
ingehaald en kunnen niet ingewisseld worden voor geld.
b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Bij inschrijving via de receptie dienen de kosten voor de
inschrijving, clubpas en het maandabonnement tot einde van de maand waarin het Lid is ingeschreven of de tienrittenkaart
via Contante betaling meteen verricht te worden. In geval van een maandabonnement geldt dat de contributie van de
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eerste maand, wanneer u tijdens de maand lid wordt, berekend zal worden naar aanleiding van het aantal resterende
dagen van die desbetreffende maand. Voor de contributie van de kalendermaanden die volgen kan men kiezen voor
e
automatische incasso, bankoverschrijving of Contante betalingen. Maandcontributies dienen te zijn voldaan voor de 7 van
de maand. In geval van automatische incasso wordt gevraagd om het tonen van een bankpas met een Lid zijn naam en
IBAN erop. In het geval de contributie betaald wordt door de ouder van het Lid wordt er gevraagd om het tonen van een
bankpas met de gegevens van de betalende ouder.
Wanneer het Lid kiest voor een jaarabonnement dient deze in zijn geheel betaald te worden inclusief de inschrijfkosten.
Bij een online inschrijving via onze website geeft het Lid toestemming om de verschuldigde bedragen via automatische
incasso te incasseren.
Betalingsprocedure automatische incasso:
Stap 1:
Invullen ‘Doorlopende machtiging SEPA’ op het inschrijvingsformulier of online inschrijven via onze Website
e
Stap 2:
In de 4 week van de maand ontvangt het Lid een bericht van het te incasseren bedrag per e-mail
e
Stap 3:
Rond de 4 dag van de maand wordt de mondeling overeengekomen contributie geïnd.
Stap 4:
Bij een niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen als gevolg van stornering om welke reden dan ook,
kan er EUR 10,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Het Lid ontvangt een herinnering per e-mail
en wordt verwacht binnen één week de contributie te hebben voldaan.
Stap 5:
Indien er na de week van stap 4 nog steeds niet betaald is, ontvangt het Lid een aanmaning en wordt in
gebreke gesteld.
Stap 6:
Wanneer het Lid na een periode van 4 weken alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in
verzuim. Mejiro Gym Amsterdam is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter
incasso. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van het Lid.
Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 8 weken.
Betalingsprocedure per Contant:
e
Stap 1:
In de 4 week van de maand ontvangt het Lid een bericht van het te incasseren bedrag per e-mail
e
Stap 2:
Voor de 7 van de maand dient het Lid de mondeling overeengekomen contributie voldaan te hebben aan de
balie van Mejiro Gym Amsterdam of via bankoverschrijving.
Stap 3:
Bij een niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen, kan er EUR 10,- administratiekosten in rekening
worden gebracht. Het Lid ontvangt een herinnering per e-mail en wordt verwacht binnen één week de
contributie te hebben voldaan.
Stap 4:
Indien er na de week van stap 3 nog steeds niet betaald is, ontvangt het Lid een aanmaning en wordt in
gebreke gesteld.
Stap 5:
Wanneer het Lid na een periode van 4 weken alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in
verzuim. Mejiro Gym Amsterdam is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter
incasso. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van het Lid.
Zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan het lid de toegang tot Mejiro Gym Amsterdam worden
geweigerd. Mejiro Gym Amsterdam is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de Overeenkomst met het Lid met
onmiddellijke ingang te beëindigen, met in achtneming van één maand opzegtermijn, zonder dat de betalingsverplichting
vervalt.
Na een betalingsachterstand van 3 maanden contributie wordt het lid automatisch uitgeschreven en behoudt Mejiro Gym
Amsterdam het recht om de openstaande abonnementsgelden te innen.
Mejiro Gym Amsterdam behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste één kalendermaand voor
een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer
gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Alle ontvangen bedragen worden door Mejiro Gym Amsterdam verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats.
Indien een Lid zijn maandabonnement wilt wijzigen naar een ander abonnement kan dit per de aankomende maand,
tot het moment dat de factuur voor de aankomende maand per e-mail is verstuurd.

Artikel 5 Openingstijden
a. Mejiro Gym Amsterdam behoudt zich het recht te allen tijde de openingstijden te wijzigen.
b. Mejiro Gym Amsterdam is gerechtigd geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en
schoolvakanties, zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn. Gesloten dagen worden altijd bekend
gemaakt op de Dojo en op de website.
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Mejiro Gym Amsterdam behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of trainingen volgens
een aangepast programma aan te bieden.
Indien de les vol is kan een Lid kan niet naar binnen, heeft dit Lid wel voorrang op het volgende lesuur.

Artikel 6 Beëindigen lidmaatschap en blessure
a. Mejiro Gym Amsterdam hanteert een opzegtermijn van 1 kalendermaand welke inhoudt dat een abonnement minstens 1
volledige maand voor verlenging van het abonnement opgezegd dient te zijn. Bijvoorbeeld: een Lid wilt opzeggen per 1
april, dan dient het Lid voor 1 maart schriftelijk op te hebben gezegd.
b. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Dit is mogelijk via het opzegformulier welke te vinden is op de website:
http://mejirogym.nl/cancel/ of via het versturen van een e-mail naar info@mejirogym.nl met uw naam, de datum dat u
wilt stoppen en de reden van opzegging. Van een correcte opzegging wordt te allen tijde een bevestiging gestuurd via emailadres info@mejirogym.nl. Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen.
c. Tijdelijk bevriezen in geval van een blessure/ziekte is mogelijk voor een maximale duur van 3 maanden, indien het Lid een
maandabonnement heeft en geen tienrittenkaart. Hiervoor is schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring
ter bevestiging van de blessure/ziekte. De bevriezing start per eerstvolgende maand na ontvangst van deze
doktersverklaring. Restitutie van lesgelden blijft uit.
d. Na beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze
per direct te worden voldaan. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden
gestorneerd.
e. Ongeacht het wel of niet deelnemen aan de lessen van Mejiro Gym Amsterdam blijft het Lid verplicht de maandelijkse
termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting.
f.
Mejiro Gym Amsterdam behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag en/of het niet houden aan de
gedragsregels (zie artikel 7) leden en gasten te weigeren en abonnementen voortijdig/ per direct te beëindigen waarbij de
verplichting tot betaling onverminderd blijft.
Artikel 7 Gedragsregels
Een lid of Gast die komt om te trainen, heeft zich te houden aan de volgende gedragsregels van Mejiro Gym Amsterdam en is
zich bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de gedragsregels de toegang tot Mejiro Gym Amsterdam geweigerd kan
worden.
a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Men dient tenminste 5 minuten voor aanvang van de les/training, gekleed in schone sportkleding, een rein lichaam,
korte nagels en een verzorgde haardracht in de sportschool aanwezig te zijn.
Nieuwe leden en gasten moeten zich voorafgaand aan de les melden bij de trainer en aangeven dat zij er voor het eerst
zijn.
Tijdens instructie – les/ trainingen- zal men luidruchtigheid vermijden, aandachtig de instructies volgen en het les- of
trainingsrooster aanhouden. Het is verboden om zonder toestemming van de leraar of instructeur van die dag, de dojo op
eigen initiatief te verlaten.
Wanneer men om persoonlijke redenen de les of training niet actief kan volgen, kan men de instructie aan de kant van de
oefenzaal volgen, lering trekken van het hetgeen op de mat wordt voorgedaan, zich onthouden van opmerkingen en zich
discreet gedragen.
De hoger geclassificeerde of gegradueerde leden zullen de minder gevorderden in alle vriendelijkheid behulpzaam zijn en
de vooruitgang bevorderen.
Men dient zich te houden aan de sfeer, orde en etiquette tijdens toernooien, demonstaties op topsport – nationaal
en/of internationaal uitgeschreven of gehouden door de sportschool, de landelijke bond.
Men dient geen misbruik te maken van hetgeen in de budo sporten is geleerd.
Men dient zich in en om de sportschool rustig te gedragen.
Het is verboden om in de sportschool te roken.
In de beginnersuren wordt er niet gespard naar het hoofd, tenzij er gezamenlijk goedkeuren is tussen de dienstdoende
trainer van Mejiro Gym Amsterdam en het Lid of de Gast.
Het dragen van bokshandschoenen, scheenbeschermers, bitje en eventueel tok, is verplicht tijdens een techniektraining.
Kijken langs de kant is alleen toegestaan indien totale stilte in acht wordt genomen.

Artikel 8 Les reserveren
Een lid kan ervoor kiezen om te reserveren voor een les van Mejiro Gym Amsterdam. Voor het reserveren van een les gelden de
volgende regels:
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Er kunnen maximaal 20 leden reserveren voor een les met een capaciteit van 40 man.
Een les kan alleen online gereserveerd worden via de Mejiro Gym Portal https://mejirogymamsterdam.virtuagym.com/ of
via de mobiele app van Mejiro Gym Amsterdam met een geactiveerd account van een Lid. Het Lid ontvangt na de
inschrijving een e-mail met activatielink om zijn/haar account te activeren.
Een Lid kan maximaal 7 dagen van te voren een les reserveren en minimaal tot 30 minuten voordat de les start.
Tot 2 uren voordat de les start kan een Lid kosteloos de reservering annuleren. Daarna kost het Lid zowel een Groepsles
credit als een Entree credit.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van de lessen van Mejiro Gym Amsterdam en het
daarmee gepaarde gebruik van apparatuur en gebruik van faciliteiten, is geheel voor eigen risico van het Lid en/of derden.
b. Mejiro Gym en de voor haar in opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of
immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid/en of derden.
c. Het Lid zal zowel Mejiro Gym Amsterdam als de overige werknemers en/of hulppersonen vrijwaren voor aanspraken van
derden.
d. Mejiro Gym Amsterdam, overige werknemers en/of hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of derden.
e. Het Lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Mejiro Gym Amsterdam, indien deze schade aan
nalatigheid en/of schuld van dit Lid is te wijten.
Artikel 10 Persoonsgegevens
a. Mejiro Gym Amsterdam verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering,
waaronder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Mejiro Gym Amsterdam kan de
leden per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien het Lid dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet
aantekenen bij Mejiro Gym Amsterdam door middel van een schriftelijke kennisgeving.
b. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer en in een map, waarin alle leden van Mejiro Gym
Amsterdam zijn opgenomen. Mejiro Gym Amsterdam en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte
gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en de
wettelijke bepaling.
c. Het Lid kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens,
welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
d. Bij een wijziging in de contact- en/of adresgegevens is de klant zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze
gegevens. Eventuele ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening het Lid.
e. Zie ook ons privacybeleid voor een gedetailleerder overzicht over hoe Mejiro Gym Amsterdam omgaat met
persoonsgegevens.
Artikel 11 Tot slot
a. Door zijn/haar inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Mejiro Gym Amsterdam
te accepteren en hiernaar te handelen.
b. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen en gelden slechts per geval.
c. Mejiro Gym Amsterdam is gerechtigd de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid te wijzigen. Gewijzigde Algemene
voorwaarden gelden en Privacybeleid gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden. Een up-to-date versie van de
Algemene voorwaarden en het Privacybeleid zijn te vinden op onze Website.
d. In de Dojo wordt gewerkt met krediet. Een Lid kan tot EUR 25,- krediet opnemen bij Mejiro Gym Amsterdam door het
kopen van items uit de shop van de Dojo. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 3 weken. Indien een Lid via automatische
incasso zijn contributie betaald, kunnen de aankopen op deze wijze voldaan en tegelijkertijd met de contributie
geïncasseerd.
e. Bij inschrijving wordt een Lid automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief van Mejiro Gym B.V., waarvan het Lid zich ook
weer kan afmelden.
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