
Abonnement
Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van tenminste 
1 volle kalendermaand en is daarna per maand opzegbaar, vóór 
of op de 15e van de maand. Indien later wordt opgezegd, wordt 
de daaropvolgende maand nog in rekening gebracht. Gedurende 
die maand kan men ook nog trainen. Restitutie van lesgeld is niet 
mogelijk. 
Nieuwe leden ontvangen bij inschrijving en na betaling van 
het inschrijfgeld 1 paar bandages en een bitje. Bij herhaalde 
inschrijving is wederom inschrijfgeld verschuldigd maar men 
ontvangt dan geen bandages of bitje. Inschrijfgeld wordt niet 
geretourneerd bij opzegging. 
Abonnementsgeld wordt rond de 27e van elke maand vooruit 
geïncasseerd via rek.nr. NL94INGB0007958827, incassant ID 
NL60ZZZ586359390000 en een SEPA code. Met ondertekening 
van het inschrijfformulier wordt hiervoor toestemming gegeven. 
De eerste betaling is verhoogd met het inschrijfgeld en eventueel 
gedeelte van de maand. Tot de leeftijd van 18 jaar dient de 
inschrijving door en met toestemming van een ouder/verzorger 
gedaan te worden, die ook zal zorgdragen voor de betaling van 
de abonnementsgelden. Zodra een kind de leeftijd van 17 jaar 
bereikt, geldt het volwassenen tarief.
Gezinsabonnement: vanaf 3 personen 10% korting, op aanvraag. 
Voorwaarden: ieder lid schrijft zich apart in (ivm reserveren van 
de lessen), tenminste 1 volwassen lid (vanaf 18 jaar). Maximum 6 
personen per abonnement.
Bedrijfsabonnementen op aanvraag. 
Boksen op medisch/therapeutische gronden op aanvraag.
Voor het volgende is geen inschrijfgeld verschuldigd (men 
ontvangt dan ook geen bandages of bitje): afname strippenkaart, 
PT niet-lid, padstraining en small-group training. Een 
strippenkaart is tot 1 jaar na betaling geldig. Voor niet-gebruikte 
strippen is geen restitutie mogelijk.

Lidmaatschap
Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
Inschrijving gaat middels dit inschrijfformulier. Boksinstituut 
Veenendaal behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van 
redenen leden te weigeren of het lidmaatschap te beëindigen. 
Lidmaatschap pauzeren is alleen mogelijk mogelijk in overleg 
en kan geweigerd worden. Opzegging lidmaatschap dient 
schriftelijk of per mail te geschieden en is pas definitief als u 
hiervan een bevestiging heeft ontvangen.
Boksinstituut Veenendaal behoudt zich het recht voor om 
op feest- of andere dagen gesloten te zijn. Dit zal ruim op 
tijd gecommuniceerd worden. Bij sluiting is restitutie van 
abonnementsgeld niet mogelijk. Tijdens de vakantie gaan de 
lessen door, eventueel in de vorm van een Tropenrooster.
Indien de lessen van overheidswege geen doorgang kunnen 
vinden, zal in overleg het lesgeld bevroren worden en zullen 
er geen nieuwe afschrijvingen plaatsvinden. Indien u sport op 
medische gronden, is dit niet van toepassing. De lessen zullen 
dan (in aangepaste vorm) doorgaan.

Huisregels
Er wordt op Boksinstituut Veenendaal geen racisme, intimidatie, 

discriminatie of pesten getolereerd. U dient tijdig aanwezig te zijn 
en zich respectvol naar anderen te gedragen. U dient zich te allen 
tijden te houden aan de adviezen, raadgevingen, opdrachten en 
lesopbouw van de trainer. De trainer beslist over sparren.
Het is ten strengste verboden te roken, drugs te gebruiken of 
alcoholische dranken te nuttigen in het gehele gebouw en in 
de directe nabijheid van de locatie. Als men onder invloed van 
alcohol, drugs of medicatie deel wil nemen aan de lessen, zal u de 
toegang ontzegd worden. Dit voor uw eigen veiligheid.
Kinderen: de trainer kan besluiten een kind in een hogere of 
lagere leeftijdsgroep te plaatsen, als dit beter aansluit bij het 
niveau van het kind. Vanaf de middelbare schoolleeftijd kan 
meegetraind worden met de volwassenen. De ouder/verzorger is 
aansprakelijk als het kind onverhoopt schade zou veroorzaken.
Parkeren kunt u op het Dr. Slotemaker de Bruïneplein. Bij het 
gebouw is het beperkt mogelijk om fietsen en scooters te 
parkeren. De rechterzijde naast de ingang tot de container dient 
vrij gehouden te worden.

Deelname aan de lessen
U kunt zich opgeven voor een les via inschrijving in de app,  
tot 1 uur vantevoren. Registratie van presentie wordt door de 
trainer gedaan. De lessen vinden doorgang wanneer tenminste 
3 personen zich hebben ingeschreven. Dit geldt ook voor de 
kinderlessen. Als u verhinderd bent, verzoeken wij u zich af te 
melden voor de les, zodat een ander gelegenheid heeft zich in 
te schrijven. Als een les vervalt is deze niet te boeken in de app. 
Heeft u zich ingeschreven, dan ontvangt u hiervan bericht en 
kunt u zich voor een andere les opgeven.
U wordt aangeraden een (sport-) medische keuring te ondergaan 
om te laten bepalen in hoeverre u bepaalde sportactiviteiten 
kunt aangaan. Indien u (al dan niet tijdelijke) bepaalde 
beperkingen heeft, dient u de trainer hiervan vooraf op de 
hoogte te brengen, zodat hiermee rekening gehouden kan 
worden. Boksinstituut Veenendaal kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor enig lichamelijk letsel. Ons uitgangspunt is “wordt 
niet geraakt”.
De trainingszaal mag alleen betreden worden met schone 
sportschoenen en gepaste trainingskleding.  
Op de benedenverdieping zijn kleedkamers waar u zich kunt 
omkleden. Tevens zijn daar kluisjes beschikbaar. U dient zelf 
voor een klein hangslot te zorgen, als u hiervan gebruik wenst 
te maken. Wij raden u aan om sieraden voor de training te 
verwijderen, om blessures bij u of anderen te voorkomen.
Boksinstituut Veenendaal kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor schade, vermissing of vernieling van eigendommen 
van leden. Bij schade door u toegebracht kan de schade op u 
verhaald worden.
Lesmateriaal aangeboden door Boksinstituut Veenendaal dient 
op de correcte wijze te worden gebruikt. Beschadigingen dienen 
direct te worden gemeld bij de trainer. Gedurende een maand 
kunt u gebruik maken van leen-bokshandschoenen. Daarna dient 
u deze zelf aan te schaffen, waarbij de trainer u kan adviseren. Dit 
geldt ook voor kinderen.

Uitgebreide Algemene Voorwaarden zijn op te vragen via de mail.
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