
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCA 

SPORTS 
Algemene voorwaarden 

 

artikel 1.  

1.1. Budovereniging voor Onderwijs en Culturele (sport) Activiteiten  

(hierna te noemen BOCA SPORTS)  is gevestigd te Hellevoetsluis en ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer  853804825  

Artikel 2.  

2.1. onder BOCA SPORTS wordt verstaan:  het bestuur van de vereniging  

2.2. onder lid wordt verstaan: degene die voor ten minste één van de 

programmaonderdelen is ingeschreven en  contributie is verschuldigd .  

2.3. onder contributie wordt verstaan: het verschuldigde lesgeld van een lid per 

programmaonderdeel.  

INSCHRIJVINGEN.  

Artikel 3.  

3.1. inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het inschrijfformulier en 

dient door de leerling of ingeval van minderjarigheid door ouders en/of voogd te zijn 

ondertekend.  

3.2. de inschrijving vindt plaats voor ten minste drie maanden. Opzeggen kan alleen 

geschieden door middel van een aangetekende brief, email of door invulling van een 

opzegformulier aan de balie. Het lidmaatschap eindigt door ondertekening van het 

opzegformulier door beide partijen. Hierbij dient een opzegtermijn van ten minste één 

maand in acht worden genomen.  

3.3. tussentijdse opzegging geeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde 

lesgeld of de nog verschuldigde contributie. Deze dient direct in zijn geheel te worden 

voldaan.  

TARIEVEN.  

Artikel 4.  

4.1. voor alle programmaonderdelen  zoals vermeld op het inschrijfformulier geldt een 

driemaandelijkse contributie. De hoogte van de contributie wordt door de vereniging 

vóór de inschrijving bekendgemaakt.  

4.2. elk lid dient jaarlijks een verenigingslidmaatschap te voldoen. De hoogte van dit 

jaarlidmaatschap wordt door de vereniging voor de inschrijving bekend gemaakt  

4.3. BOCA SPORTS behoudt zich van het recht voor haar tarieven tussentijds aan te 

passen.  

4.4. elk lid verplicht zich voor aanvang van het kwartaal de contributie te voldoen. 

Na overschrijding van deze datum zal €5,00 administratiekosten per maand in 

rekening worden gebracht. Bij een contributie achterstand wordt men niet meer tot 

de lessen toegelaten. Tijdens de  
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schoolvakanties  vervallen de jeugdlessen. Op officiële feestdagen zijn we gesloten.  

De contributie wordt tijdens deze periodes gewoon doorbetaald.  

4.5. in geval van wanbetaling wordt de vordering uit handen gegeven aan een 

incassobureau. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen voor rekening 

van het lid.  

4.6. Er worden geen tijdelijke of gedeeltelijke vrijstellingen van contributiebetaling 

verleend in gevallen van: ziekte, ongeval, vakantiereisjes, werkstages etc. de 

mogelijkheid hiertoe wordt echter opengelaten, zulks ter beoordeling en schriftelijke 

goedkeuring van het verenigingsbestuur.  

AANSPRAKELIJKHEID.   

Artikel 5.  

5.1. elk lid is aansprakelijk voor de door hem toegebrachte schade, diefstal of 

vermissing van de eigendommen van de vereniging. Voor diefstal of vermissing van de 

goederen van het lid is de vereniging niet aansprakelijk.  

5.2. een geldige sportkeuring  is verplicht. Achterhouden van medische informatie is 

voor risico van het lid. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

ongevallen, ziekten, blessures, invaliditeit of overlijden tijdens, voor of na de lessen.  

OVERMACHT.   

Artikel 6.  

6.1. voor de gevolgen van overmacht, waaronder begrepen: beschikkingen en 

maatregelen van de overheid, arbeidsongeregeldheden, ziekte, storingen in bedrijven 

of instellingen van wier diensten BOCA SPORTS afhankelijk is, is BOCA SPORTS niet 

aansprakelijk.  

SLOTBEPALING.   

Artikel 7.  

7.1. elk lid is verplicht tot het dragen van aangepaste kleding tijdens het beoefenen 

van sport binnen de vereniging.   

7.2. een goede hygiëne is verplicht. Sieraden moeten voor de les worden afgedaan.  

7.3. in de oefenzaal heerst rust. Gebrek aan discipline tijdens de les kan tot schorsing 

leiden. Gebruik van snoep en drank is verboden.  

7.4. het lid verbindt zich geen misbruik te maken van wat hij/zij in de diverse sporten 

binnen de vereniging heeft geleerd. Schending van deze bepaling kan leiden tot 

schorsing of royement. Het lid heeft dan ook geen recht op restitutie van contributie 

en/of een gedeelte daarvan. De nog verschuldigde contributie is direct en in zijn 

geheel opeisbaar.   


