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ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De huisregels van Stichting Tang Soo Do Moo Duk Kwan Academy (hierna STSDMDKA) moeten 
worden nageleefd. 

Inschrijving en betaling 
2. Inschrijven voor lessen kan op elk gewenst moment. Eén seizoen duurt van september tot en met 

juni (10 maanden). Een half seizoen loopt van september tot en met januari en van februari tot en 
met juni.

3. Het inschrijformulier moet volledig worden ingevuld en is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
Minderjarigen moeten het inschrijformulier laten invullen door de meerderjarige die aan de 
betalingsverplichting voldoet. 

4. In de maanden juli en augustus (zomervakantie) zijn er geen lessen en is geen lesgeld verschuldigd. 
5. Bij inschrijving voor lessen betaalt ieder nieuw lid eenmalig € 40,- inschrijfgeld.
6. Er zijn drie keuzes op het inschrijformulier voor het betalen van het lesgeld: 

◦ maandelijks: er wordt maandelijks betaald door middel van automatische incasso of 
overschrijving per bank. Het verschuldigde lesgeld wordt voorafgaand aan de maand waarover 
het lesgeld is verschuldigd, geïncasseerd of overgeboekt. 

◦ half seizoen-betaling (5 maanden in één keer): betaling per half seizoen (september-januari / 
februari-juni) kan alleen wanneer men zich in augustus of in januari inschrijft voor lessen. Bij 
inschrijving in andere maanden zal het lesgeld door middel van automatische incasso of 
overschrijving per bank per maand worden geïnd. De half seizoen-betaling gaat in met ingang 
van de eerstvolgende september of februari. 

◦ seizoen-betaling: het totale lesgeld voor één seizoen kan alleen worden betaald als het lid zich 
inschrijft voor de start van een nieuw seizoen in september. Bij inschrijving in andere maanden 
zal het lesgeld door middel van automatische incasso of overschrijving per bank per maand 
worden geïnd. De seizoen-betaling gaat in met ingang van de eerstvolgende september. 

7. Bij betaling per overschrijving dient het verschuldigde bedrag te worden overgeschreven op 
rekening  IBAN NL 82 ABNA 0970 8385 22 t.n.v. ST Tang Soo Do Moo Duk Kwan. Dit gebeurt o.v.v. 
het lidnummer en het factuurnummer. De complete betaling moet zijn voldaan voor het lid start 
met de lessen. 

8. Als op de laatste dag van de maand voor de maand waarover het lesgeld is verschuldigd, het 
lesgeld niet is betaald, is het lid van rechtswege in verzuim. Hiervoor is geen ingebrekestelling of 
sommatie nodig. 

9. Wanneer betaling uitblijft, behoudt STSDMDKA zich het recht voor om na 4 weken een 
incassobureau in te schakelen om het verschuldigde bedrag te innen. Het verschuldigde lesgeld en 
de aanmaningskosten worden daarmee verhoogd met de kosten voor de verschuldigde rente en 
de vergoeding van alle buitengerechtelijk en gerechtelijke kosten. 

10. Tijdens de normale basisschoolvakanties is er geen les, maar loopt de betalingsverplichting door. In 
de zomervakantie is er een lessenstop van twee maanden. Dan wordt geen lesgeld betaald. De 
inschrijving loopt door als op 30 juni geen schriftelijke opzegging is ingediend. 

11. STSDMDKA heeft het recht om lesgelden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen ruim van te voren 
binnen de leslocaties van STSDMDKA worden aangekondigd. De wijziging van het lesgeld gaat in 
met ingang van de eerstvolgende periode waarover lesgeld verschuldigd is. 
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12. Uitschrijving
13. Leden blijven ingeschreven tot wederopzegging. Het opzeggen van de inschrijving gebeurt door de 

meerderjarige die aan de betalingsverplichting voldoet. Deze naam staat vermeld op het 
inschrijformulier. 

14. Wanneer een lid zich wil uitschrijven, geldt een opzegtermijn van één maand, met ingang van de 
eerste dag van de eerstvolgende maand. Als een lid zich wil uitschrijven voor het begin van het 
nieuwe seizoen, moet dit uiterlijk 30 juni binnen zijn. Opzegging gebeurt schriftelijk. 

15. Als een lid geen lessen kan volgen door een langdurige ziekte of handicap, kan de inschrijving 
worden opgezegd na overhandiging van een doktersverklaring van huisarts, medisch specialist of 
fysiotherapeut. De opzegtermijn is één maand, ingaand op de eerste dag van de eerstvolgende 
kalendermaand. 

16. Bij herinschrijving binnen twaalf maanden na de uitschrijving is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Examinering
17. Examenkandidaten kunnen uitsluitend voorgedragen worden door de docenten van STSDMDKA.
18. Aan examens zijn kosten verbonden. Deze kosten dienen contant voldaan te worden voorafgaand 

aan het examen. Indien het volledige bedrag niet voldaan is kan er niet aan het examen 
deelgenomen worden.

19. Examens bestaan te allen tijde uit tenminste de volgende twee onderdelen: het praktijk-examen en 
het theorie-examen. Vanaf de 1e GUP zal het theorie-examen uitgebreid worden met een 
schriftelijke examinering.

20. Over uitslagen van examens kan niet gecorrespondeerd worden.

Diversen
21. Alleen bij voldoende deelnemers (minimaal twee) zal een les doorgaan. Leden worden zo snel 

mogelijk telefonisch of per email op de hoogte gesteld van een les die niet doorgaat. STSDMDKA 
kan een complete cursus annuleren bij te weinig inschrijvingen. Alleen in dit geval is restitutie van 
eventueel betaald lesgeld voor deze cursus mogelijk. Bij annulering van een cursus tijdens het 
seizoen, zal restitutie plaatsvinden aan degenen die een halve termijn of hele termijn vooruit 
hebben betaald, naar rato van het aantal nog niet gegeven lessen. 

22. Als een lid voorafgaand aan de les zich telefonisch of per e-mail afmeldt, mag de les binnen een 
maand worden ingehaald. 

23. Bezoek aan de accommodatie van STSDMDKA is voor eigen risico. STSDMDKA is niet aansprakelijk 
voor eventuele schade, diefstal, ongeval of letsel aan eigendommen van de cursisten als gevolg van 
martial arts beoefening, het gebruik van de accommodatie en de daarbij behorende faciliteiten. 
STSDMDKA zal alle kosten die moeten worden gemaakt door verlies of toegebrachte schade aan 
eigendommen van STSDMDKA altijd verhalen op de veroorzaker van de schade of de wettelijke 
vertegenwoordiger van de veroorzaker. 

24. Restitutie van al betaald lesgeld is niet mogelijk. 
25. STSDMDKA heeft het recht om foto-, video- en geluidsopnamen van lessen, cursussen, workshops 

en voorstellingen, te maken, zowel binnen als buiten de accommodatie. Deze kunnen door 
STSDMDKA worden gebruikt voor les-, reclame- en promotiedoeleinden. Uitzonderingen zijn 
mogelijk in buitengewone omstandigheden, zoals bijvoorbeeld getuigenbeschermings-
programma's. Dit kan alleen nadat hiervoor een schriftelijk verzoek bij STSDMDKA is ingediend. 
STSDMDKA beoordeelt of het verzoek kan worden uitgevoerd. 
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26. STSDMDKA communiceert alleen per e-mail. Het is niet mogelijk een lid in te schrijven zonder geldig 
e-mailadres. Het lid, de ouders en/of verzorgers worden geacht al het e-mailverkeer te behandelen 
als reguliere schriftelijke communicatie. 

27. STSDMDKA is niet aansprakelijk voor de gevolgen als een verstrekt e-mailadres niet (meer) wordt 
gebruikt of de e-maildienst niet beschikbaar is. 

28. Leden, ouders en/of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor om tijdig een wijziging in een e-
mailadres schriftelijk door te geven bij STSDMDKA 

29. STSDMDKA heeft het recht om openingstijden, lestijden, lesdagen, de algemene voorwaarden en 
huisregels te wijzigen. 

30. Klachten kunnen alleen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. STSDMDKA reageert binnen 
14 dagen eveneens schriftelijk. 

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing. Door het ondertekenen van het inschrijformulier verklaart men akkoord te gaan met 
de huisregels en algemene voorwaarden van STSDMDKA. 
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