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Respecteer de trainer/instructeur, je trainingsgenoten en tegenstanders. Bovenal, respecteer elkaar.
Houdt rekening met elkaar, o.a. is het niet de bedoeling elkaar blessures te geven. Zeg het elkaar of de
trainer/instructeur wanneer iets niet naar je zin gaat. Bedenk wel dat het om een “full contact” sport gaat.
Schelden, vloeken en/of discriminerende opmerkingen alsmede agressief gedrag worden op geen enkele
wijze getolereerd. Overtreding hiervan kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de door Bodegraven
Boxing Club georganiseerde trainingen en / of activiteiten.
Tijdens activiteiten van Bodegraven Boxing Club dient men te luisteren naar aanwijzingen en / of
opmerkingen van de trainer/instructeur of het bestuur.
Kom op tijd of zeg tijdig af. Om vertraging van de les te voorkomen dient men een kwartier voor aanvang
van de les aanwezig te zijn.
Mobiele telefoons dienen tijdens de les uitgeschakeld te zijn.
Het is niet toegestaan sieraden (oorbellen, kettingen, ringen, horloges, piercings, etc.) te dragen tijdens de
training en/of wedstrijden.
De trainingslocatie alsmede de door Bodegraven Boxing Club bezochte locaties dienen netjes en schoon
achter te blijven.
Ongeautoriseerd ge- en verbruik van goederen, materialen alsmede de locatie zelf kan leiden tot uitsluiting
van Bodegraven Boxing Club georganiseerde activiteiten alsmede het ontzeggen van toegang tot de locatie.
In de trainingsruimte en kleedkamers is het niet toegestaan te roken en/of alcoholische dranken te nuttigen.
Het buitenterrein dient schoon te blijven. Peuken en afval mogen niet op straat en/of putten gegooid
worden.
Het hek van Agterof services dient te allen tijden vrijgehouden te worden.
Parkeren kan voor de deur, mits netjes geparkeerd of aan de straat in de daarvoor bestemde parkeervakken.
Parkeren op de terreinen van naburig gelegen bedrijven is niet toegestaan.
Fietsen dienen netjes opgesteld te worden.
Het betreden van aangrenzende terreinen en tuinen is niet toegestaan.
Drugsgebruik en / of alcoholgebruik voorafgaand aan de training en/of andere activiteiten georganiseerd
door of bezocht door Bodegraven Boxing Club is niet toegestaan.
Benodigde kleding: korte broek (lange broek mag ook maar liever kort), t-shirt, bandages, bitje, tok,
scheenbeschermers en handschoenen.
Toeschouwers zijn welkom, maar dienen zich op geen enkele wijze bezig te houden met, het hinderen van of
commentaar te leveren op de training of andere activiteiten tenzij dit uitdrukkelijk is verzocht door de
trainer/instructeur of het bestuur. Bodegraven Boxing Club houdt zich het recht voor om wie zich hier niet
aan houdt de toegang te ontzeggen tot de training en / of andere activiteiten.
Als de 10 rittenkaart vol is en men gaat niet meer verder is het wel zo netjes om aan te geven dat men niet
meer doorgaat.
Consumpties dienen altijd contant betaald te worden. Op rekening kopen is niet mogelijk.
De ruimte achter de bar en het opberghok zijn verboden voor onbevoegden.
Bodegraven Boxing Club houdt zich het recht voor om schade en / of verlies te verhalen op de veroorzaker
ervan.

http://www.facebook.com/BodegravenBoxingClub
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Degene die inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de
administratie van Bodegraven Boxing Club en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden.
De tussen partijen gesloten overeenkomst is voor onbepaalde tijd en wordt hierna aangeduid als
lidmaatschap. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving.
Het lidmaatschap is per maand en wordt telkens automatisch met eenzelfde periode verlengd totdat het lid
schriftelijk het lidmaatschap met in achtneming van de geldende opzegtermijn beëindigt.
De abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het
begin van de volgende maand te zijn bijgeschreven op de rekening van Bodegraven Boxing Club.
Er dient per maand, kwartaal, half jaar of jaar te worden te betaald. Al naar gelang de opgave van het lid op
het inschrijfformulier. Dit kan per overschrijving of contant.
Abonnementsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze
verplichting niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijft derhalve de lidmaatschapsbijdrage
verschuldigd.
Bodegraven Boxing Club behoudt zich het recht voor om bij te late betaling en in het geval van het versturen
van een herinnering €15,- administratiekosten in rekening te brengen.
Bij het in gebreke blijven van de betaling van de maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigde bedragen,
zulks na herinneringsnota of ander schrijven, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar. De
gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van volledige voldoening van de vordering.
Het lidmaatschap beëindigen kan per maand en alleen schriftelijk.
Er geldt een opzegtermijn van 1 (kalender)maand voor het einde van de lopende maand.
10 –rittenkaarten zijn persoonsgebonden en geldig voor zes maanden.
Men dient de 10 rittenkaart voor aanvang van de training te laten aftekenen door de trainers of het bestuur.
Het wijzigen van lidmaatschap naar 10-ritten kaart kan. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor het
beëindigen van het lidmaatschap.
Wedstrijdgroep leden betalen altijd het tarief voor onbeperkte training.
Bodegraven Boxing Club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of beschadiging van
persoonlijke bezittingen van zowel deelnemers als toeschouwers.
Bodegraven Boxing Club en haar trainers/instructeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
persoonlijk letsel opgelopen tijdens deelname aan de door haar georganiseerde activiteit(en).
Bodegraven Boxing Club heeft het recht schade veroorzaakt aan het gebouw en/of materialen te verhalen
op de deelnemer of toeschouwer verantwoordelijk voor de schade.
Bodegraven Boxing Club, de bestuursleden en/of haar trainers/instructeurs hebben het recht toeschouwers
en/of deelnemers zonder opgaaf van redenen te verwijderen van de training, trainingslocatie of andere
activiteiten en/of plaatsen zonder het recht op teruggave van eventuele entree gelden.
De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun bezittingen (kleding, schoeisel, mobiele telefoons etc.)
deze dienen tijdens de les zelf te worden opgeborgen, Bodegraven Boxing Club is bij vermissing niet
aansprakelijk.
Een deelnemer dient zelf aan de trainer/instructeur medische zaken (bijvoorbeeld blessures, handicaps) te
melden zodat daarmee rekening gehouden kan worden bij de training of andere activiteiten.
http://www.facebook.com/BodegravenBoxingClub








Lidmaatschap van Bonden en het aanschaffen van wedstrijdboekjes / paspoorten worden door de
wedstrijdvechter zelf betaald.
Eventuele bijkomende kosten m.b.t. beoefenen van sport op wedstrijdniveau kunnen worden doorberekend
aan de sporter.
Vanaf de A-klasse gelden er voor wedstrijdvechters andere voorwaarden en regels. Deze worden per
wedstrijdvechter vastgelegd in een separate overeenkomst.
Bodegraven Boxing Club behoudt zich het recht voor om de locatie te sluiten met een maximum van
veertien dagen per jaar (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.
Bodegraven Boxing Club behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen.
Na aanvang van het lidmaatschap dient het lid zichzelf zo snel mogelijk te voorzien van de benodigde, eigen,
trainingsmaterialen, zoals bitje, tok, bandages, scheenbeschermers en handschoenen. Dit geldt ook voor 10rittenkaart klanten. Bodegraven Boxing Club behoudt zicht het recht voor om bij langdurig gebruik van
materialen van Bodegraven Boxing Club hier kosten voor in rekening te brengen.
€5,- per keer voor het gebruik van handschoenen en €2,50 per keer voor het gebruik van
scheenbeschermers.

http://www.facebook.com/BodegravenBoxingClub

