Algemene Voorwaarden:
Artikel 1: Algemeen
1.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Historisch Vrijvechten
Nederland (hierna te noemen: HVN) en de persoon die gebruik maakt van deze diensten (hierna te noemen:
deelnemer).
Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en huisregels van de HVN te accepteren.

Artikel 2: Aansprakelijkheid
1.

2.
3.
4.

Deelname aan activiteiten van de HVN geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. De HVN kan door de
deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of
anderszins, van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de activiteiten. De deelnemer is zich ervan
bewust dat bepaalde takken van sport bepaalde risico’s met zich meebrengen.
De HVN is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van de deelnemers die zijn
achtergelaten in of in de nabijheid van de trainingsruimte.
De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de leiding van de HVN, in ieders belang en ter verzekering van de
hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de activiteiten, onverwijld op te volgen.
De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet (waaronder nalatigheid) toebrengt aan
eigendommen van de HVN.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden
1.

Betaling zal plaatsvinden door middel van een maandelijkse incasso via een de Pay n Plan shop van de HVN. Bij
aanschaf wordt er direct de eerste maand afgeschreven waarna elke maand een afschrijving plaatsvind tot
wederopzegging.

Artikel 4: Duur overeenkomst, opzegging en opzegtermijn.
1.
2.
3.

Het lidmaatschap, dat wordt aangegaan door middel van een inschrijfformulier, geldt voor onbepaalde tijd.
De deelnemer kan het lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij de HVN. Het postadres is
Ruysdaelstraat 4b, 2021 EN, Haarlem. Het email adres is info@historischvrijvechten.nl.
De opzegtermijn is één maand waarin de deelnemer uiteraard nog gebruik kan maken van de activiteiten
aangeboden door de HVN.

Artikel 5: Trainingstijden
1.

Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is de HVN gerechtigd gesloten te zijn dan wel de
openingstijden en/of het aanbod aan te passen.

Artikel 6: HEMA Bond.
1

Als je je inschrijft bij de HVN dan dien je je ook aan te melden bij de H.E.M.A. Bond Nederland. De aanmelding en
betaling van het bonds lidmaatschap gaan apart van de HVN.

Huisregels.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tijdens trainingen draag je schone sportkleding en zaalschoenen die geen strepen achterlaten.
Roken en het gebruik van alcohol is tijdens de training niet toegestaan.
Het gebruik en handel in verdovende middelen is verboden.
Tassen, jassen en andere kledingstukken laat je achter in de daarvoor bestemde ruimte en neem je niet mee de
zaal in.
Bij de HVN is respect zeer belangrijk, zowel voor elkaar als voor het materiaal. De sfeer bij de HVN is goed en dat
willen we graag zo houden.
Iedereen is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen spullen na gebruik, als je materiaal leent dien je
dit na gebruik weer correct op te bergen.
Elke vorm van discriminatie is hier niet toegestaan en wordt ook niet getolereerd.
Omdat veel activiteiten van de HVN met (trainings)wapens gepaard gaan is het belangrijk om hier zorgvuldig mee
om te gaan, ken de risico’s en handel al naargelang.
Samen zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de trainingen, let hier op.

