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Algemene Voorwaarden 
 

Artikel 1. Definities 

1.1. Kaihatsu-Do: Karateschool Kaihatsu-Do in Langedijk, met postadres Anataas 11, 
1703 GV te Heerhugowaard; 

1.2. Leden: zij die met Kaihatsu-Do een overeenkomst zijn aangegaan waarvan deze 
voorwaarden deel uitmaken; 

 

Artikel 2. Lidmaatschap 

2.1. Een lid gaat middels een volledig ingevuld inschrijfformulier een verbintenis voor 
onbepaalde tijd aan met Kaihatsu-Do voor het volgen van karatetraining. De 
verbintenis is maandelijks opzegbaar en de opzegtermijn bedraagt 1 maand. 

2.2. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft het nieuwe lid tevens te 
kennen dat hij of zij akkoord gaat met de bepalingen van deze algemene 
voorwaarden, die ter inzage op de website van Kaihatsu-Do gepubliceerd staan. 

2.3. Wijzigingen en afwijkingen van deze algemene lidmaatschapsvoorwaarden zullen 
slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of elektronisch tussen Kaihatsu-Do en het 
lid zijn overeengekomen. 

2.4. Bij de inschrijving als nieuw lid zijn eenmalige inschrijfkosten verschuldigd. Dit bedrag 
dient via overboeking te worden voldaan. 

 

Artikel 3. Contributie 

3.1. De contributie wordt per maand, half jaar of jaar vooraf betaald. Een lid voldoet de 
contributie zelf via overboeking. 

3.2. De periode voor de contributie is minimaal 1 maand. 
3.3. Kaihatsu-Do behoudt zich het recht voor om de contributie tussentijds bij te stellen en 

de openings‐ en trainingstijden aan te passen. Tevens kan het bestuur van Kaihatsu-
Do in speciale gevallen afwijkende contributie berekenen. 

3.4. Kaihatsu-Do behoudt zich het recht voor om in schoolvakanties aangepaste 
openings‐ en trainingstijden te hanteren voor de duur van maximaal 2 maanden. 

3.5. Indien karatelessen door ziekte van een van de trainers niet kunnen plaatsvinden, 
geeft dit geen recht op contributierestitutie. 

3.6. Bij een niet tijdige ontvangst van de contributie kan de toegang tot de training 
geweigerd worden, totdat het gehele bedrag van de lopende maand is voldaan. 

3.7. Kaihatsu-Do behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending 
van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de 
trainer(s) de verbintenis éénzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en 
zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt. 
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Artikel 4. Risico en aansprakelijkheid 

4.1. Het volgen van de karatetrainingen is geheel voor eigen risico van het lid. 
4.2. Kaihatsu-Do is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal 

van eigendommen van de deelnemer, noch voor (im)materiële schade als gevolg van 
een ongeval of letsel van het lid. 

4.3. Alle technieken die tijdens de trainingen uitgelegd en beoefend worden, zijn 
uitsluitend bedoeld voor trainingsdoeleinden en zelfverdediging en niet om buiten de 
Dojo mensen mee lastig te vallen, te bedreigen of aan te vallen. Indien het lid de 
naam van Kaihatsu-Do met wangedrag buiten de Dojo schendt, is artikel 3.7 van 
kracht. 

4.4. Kosten die betrekking hebben op vernielingen in of rond de Dojo, opzettelijk of niet, 
zijn verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid. 

 

Artikel 5. Huisregels 

6.1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en Dojo-etiquette en 
hiernaar te handelen. 

6.2. Indien het lid de huisregels of Dojo-etiquette schendt geldt artikel 3.7. 

 

Artikel 6. Dojo-etiquette 

6.1. Het karatepak dient schoon en gestreken te zijn. 
6.2. De nagels dienen kort geknipt te zijn. 
6.3. Het dragen van sieraden is niet toegestaan. Indien sieraden niet verwijderd kunnen 

worden, dienen deze afgeplakt te worden. 
6.4. Het dragen van een bril is toegestaan op eigen risico. 
6.5. Bij het betreden en verlaten van de Dojo maak je bij de ingang een buiging. 
6.6. Bij aanvang van de les wordt er een groetceremonie gehouden. Als je te laat komt, 

neem je in seiza (op je knieën) plaats aan de zijkant van de zaal en wacht je op een 
teken van de leraar dat je aan de les deel mag nemen. Vervolgens sta je op, netjes 
buigen en volg je de groep. 

6.7. Toon onderling respect en behulpzaamheid. Groet elkaar voor en na elke oefening. 
6.8. Als je tijdens de les de zaal wilt verlaten, vraag je toestemming aan de leraar. Ga 

altijd voor de les naar het toilet. 
6.9. Concentreer je op de les, luister goed als de leraar een oefening uitlegt en houd je 

aan de opgedragen oefening. 
6.10. Toeschouwers mogen de training bijwonen, maar met gepaste stilte en zonder 

bemoeienis met de lessen. 
6.11. Train tijdens de les optimaal en maak geen storende opmerkingen of bewegingen. 
6.12. Mobiele telefoons dienen of op stil of uitgezet te worden. 
6.13. De Dojo mag pas worden betreden na toestemming van de leraar. 
6.14. Meld blessures voorafgaand aan de les bij de leraar. 
6.15. Laat om diefstal te voorkomen geen bezittingen achter in de kleedkamers. 

Sporttassen dienen tijden de training in het materiaalhok aan de zijkant van de Dojo 
te worden geplaatst. 
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6.16. Zorg ervoor dat anderen tijdens de les niet gehinderd worden door nare 
lichaamsgeuren of overmatig gebruik van parfum. 

6.17. Lang haar dient in een staart gedragen te worden. Haarspelden en harde voorwerpen 
in het haar zijn niet toegestaan tijdens de training. 

6.18. Bij het bezoeken van de trainingen moet iedereen de schoenen in de kleedkamer 
uitdoen. Het is derhalve niet toegestaan de Dojo met schoenen te betreden. 

6.19. Draag bij aan het schoonhouden van kleedkamers en Dojo. 
6.20. Dames dienen een wit shirt onder hun karatepak te dragen. 
6.21. Wondjes en blessures dienen direct behandeld te worden en eventuele viezigheid op 

de mat direct schoon te maken. 
6.22. Het lid dient de materialen netjes te gebruiken, eventuele beschadigingen door het lid 

veroorzaakt worden op zijn/haar kosten hersteld. 
6.23. Het lid is verplicht door hem/haar aangetroffen beschadigingen onmiddellijk aan de 

leiding te melden. 

 

Artikel 7. Persoonsgegevens 

7.1. De opgegeven persoonsgegevens van de leden zullen alleen worden gebruikt voor 
de bedrijfsvoering van Kaihatsu-Do ten behoeve van de administratie. 

7.2. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en mogen niet aan 
derden worden verstrekt zoals is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp)  

7.3. Het lid is verplicht om veranderingen van de persoonsgegevens zelf door te geven 
aan Kaihatsu-Do. 

7.4. Kaihatsu-Do behoudt zich het recht voor naam en beeldmaterialen, van leden, te 
gebruiken voor reclame en media doeleinden. Indien een lid dit niet wenst, dient dit 
expliciet schriftelijk te worden aangegeven. 
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Artikel 7b. Privacyverklaring 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat 
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze 
Algemene Voorwaarden voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en 
welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze Algemene 
Voorwaarden, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@kaihatsu-do.nl 

Doel Welke 
persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 

Onderzoeken of u 
of uw kind lid kan 
worden en het 
uitvoeren van de 
lidmaatschaps- 
overeenkomst. 

- Voornaam 
- Achternaam   
- Adres  
- Geboortedatum 
- Telefoonnummer   
- E-mail adres 
- Geslacht 
- Lengte 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Indien u of uw kind 
lid wordt 
gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst. 
Indien u geen lid 
wordt worden uw 
gegevens zo snel 
als mogelijk 
verwijderd binnen 
1 maand. 

- Administratie 
Kaihatsu-Do 

Administratie - Voornaam 
- Achternaam   
- Adres  
- Geboortedatum 
- Telefoonnummer   
- E-mail adres 
- Geslacht 
- Lengte 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst en 
tot 2 jaar daarna, 
daarna alleen in de 
financiële 
administratie voor 
7 jaar. 

- KBN (Karate-do 
Bond Nederland)  
- Administratie 
Kaihatsu-Do  

Versturen digitale 
berichten 

- Voornaam  
- Achternaam  
- E-mailadres  
- Foto’s/Filmpjes 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Zolang als men 
aangemeld is. 

- Bestuur 
Kaihatsu-Do   
- Leden  
- Sponsoren  
- Donateurs 

 

7b.1 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de karateschool uw persoonsgegevens alleen aan 
derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de 
karateschool met u heeft, tenzij de karateschool wettelijk verplicht is om uw 
persoonsgegevens te verstrekken aan derden. In de bovenstaande tabel treft u een 
overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden 
verstrekt. 
 

7b.2 Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
 

U hebt het recht de karateschool te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens 
(tenzij de karateschool op grond van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om 
uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een 
dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, 
zal de karateschool deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de 
betreffende gegevens van de karateschool hebben ontvangen. 
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7b.3 Beveiliging persoonsgegevens 

De karateschool treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen 
tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo 
zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, 
dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd zijn en dat onze 
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 
 

7b.4 Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen 
van toepassing op de websites van de karateschool. Andere websites kunnen hun 
eigen privacybeleid hanteren. De karateschool raadt u aan om voor het gebruik van 
andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te 
raadplegen. 
 

7b.5 Wijziging van het privacy beleid 

De karateschool past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te 
houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze 
Privacyverklaring in de Algemene Voorwaarden worden opgenomen. De 
karateschool raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij 
belangrijke wijzigingen zal de karateschool er alles aan doen u per e-mail en via de 
website te informeren. 
 

7b.6 Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de 
karateschool wil verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw 
persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 
Verantwoordelijke: Anouk Huntelerslag 
E-mail: info@kaihatsu-do.nl 
Telefoonnummer: 06 – 33 104 720 
 

7b.7 Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van 
uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van 
uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
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Artikel 8. Opzegging 

8.1. Het lidmaatschap wordt door opzegging beëindigd. De opzegging dient schriftelijk, 
elektronisch of door middel van een opzegformulier te worden gedaan. In de 
opzegging dient de naam en het adres van het lid te worden vermeld. 

8.2. Het lid dient zelf het lidmaatschap bij de KBN op te zeggen of te wijzigen. 

 

Artikel 9. Rechtstoepassing 

9.1. Op deze voorwaarden, aangegaan tussen het lid en Kaihatsu-Do, is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing. 

9.2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen 
beide partijen en niet samen oplosbaar zijn, zullen worden beslecht door een 
bevoegde rechter in het arrondissement waar Kaihatsu-Do gevestigd is. 

9.3. Middels de inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels 
te accepteren. 

9.4. Deze algemene lidmaatschapsvoorwaarden treden in werking op 22 mei 2018. 


