
                                
 

                                                   

          Algemene voorwaarden 
	

	
§ Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. De lessen zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op 

blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel. 
§ Het is verplicht om blessures door te geven aan de trainer. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de 

deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de trainer. 
§ Het kan voorkomen dat de les niet doorgaat door bijzondere omstandigheden zoals bijv. ziekte. Mocht dit het 

geval zijn, dan doen wij ons best u tijdig hiervan op de hoogte te stellen. De deelnemer kan op een ander moment 
de les inhalen. 

§ Kivado Sports Company is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemers. 
§ De abonnementen zijn niet aan derden overdraagbaar. 
§ De klant is zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en Kivado Sports Company en biedt geen restitutie 

voor niet gevolgde lessen. 
§ De abonnementen dienen vooraf te worden betaald. 
§ Als klant verklaar je in goede fysische en psychische gezondheid te zijn en dat je geen risico’s hebt op hartfalen, 

eetstoornissen of andere medische aandoeningen waarbij sporten risicovol is. 
§ Deelname aan de sportactiviteit en training geschiedt geheel op eigen risico. Ik besteed veel zorg aan een 

persoonlijke en professionele begeleiding, maar de medewerker(s)/trainer(s)/begeleider(s) kan of kunnen nooit 
aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of letsel. 

§ Op feestdagen zijn er geen groepslessen. In de zomervakantie kunnen er geen of minder lessen worden gegeven. 
(grote vakantie 3 weken) 

§ Er vinden geen kinderdans en sportlessen plaats binnen de schoolvakanties, tenzij anders aangegeven door de 
docent/trainer. 

§ In de maand augustus vinden er geen kinderdans/sportlessen plaats en betalen de leden in deze maand geen 
contributie. In de andere vakantieperiodes (herfst, kerst, en voorjaarsvakantie wordt de contributie wel 
ingehouden. 

§ Een abonnement is na het aangaan van het contract van 4 maanden, maandelijks opzegbaar.  1 kalendermaand 
opzegtermijn.  Er is geen restitutie van geld mogelijk. 

§ Indien het abonnementsgeld moedwillig niet betaald wordt, na 2 betalingsherinneringen te hebben verstuurd, zal 
een incassobureau worden ingeschakeld en worden er extra incassokosten geïncasseerd. 

§ Bij minder dan 3 deelnemers kan de trainer beslissen om de training niet door te laten gaan. Deze training wordt 
in overleg met de leden op een ander tijdstip ingehaald. 

§ Bij het aangaan van een abonnement  geeft de sport(st)er toestemming dat Kivado Sports Company de 
persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor een nieuwsbrief en/of groepsapp betreft activiteiten binnen Kivado 
Sports Company. 

§ De groepsapp is alleen bedoelt voor relevante berichten omtrent de trainingen en activiteiten binnen Kivado 
Sports Company. Persoonlijke berichten direct naar de trainer zelf sturen. 

§ Aan en afmelden voor een training geschiedt via de Eversport app van Kivado Sports Company binnen de gestelde 
tijd. 

§ Persoonsgegevens worden niet aan derden overhandigd. 
 
 

§  
 

 
 
 

§ Na het beëindigen van het lidmaatschap kan de sport(st)er aangeven dat zijn/haar gegevens uit het systeem 
moeten worden verwijderd.  Zonder bericht bewaard Kivado Sports Company 2 jaar de persoonsgegevens, daarna 
zullen deze worden verwijderd. 



                                
 

                                                   
§ Bij het aangaan van lidmaatschap geeft de sport(st)er toestemming dat tijdens de trainingen foto’s gemaakt 

kunnen worden. Deze worden gebruikt o.a. voor social media. Wilt de sport(st)er dit niet, dan kan hij of zij dit 
aangeven via een mail naar kim@ksc-parkstad.nl . 

§ Bij het inschrijven op de Eversport-app stem je in om af en toe (hooguit 6 per jaar) een nieuwbrief te ontvangen. 
Zo kunnen wij alle leden en oud leden informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen de club.  Ben je niet meer 
actief bij Kivado Sports Company en wil je geen nieuwbrief ontvangen? Meld dit dan via kim@ksc-parkstad.nl dan 
worden al je gegevens uit de Eversport app  verwijderd. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       
 

 

 


