
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN KSI KARATE NEDERLAND 

ALGEMEEN 

• KSI Karate Nederland (KKN) is een eenmanszaak van Carmen Tacx. KKN is ingeschreven bij 

de kamer van Koophandel onder nummer 71378537. KKN is aangesloten bij de KBN en bij 

Kimura Shukokai Internationaal; 

• De partij met wie KKN een overeenkomst aangaat wordt in deze algemene voorwaarden 

aangeduid als ‘Klant’; 

• De Klant wordt geacht lid te worden van KKN en de KBN; 

• Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen aan en 

overeenkomsten met klanten van KKN; 

• Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan 

slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking 

hebben. 

ARTIKEL 1 – AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 

1.1 Het aanbod van KKN wordt schriftelijk uitgebracht en is van kracht gedurende een door KKN 

aangegeven termijn.  

 

1.2 De overeenkomst tussen KKN en de Klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod dat 

KKN heeft gedaan.  

 

ARTIKEL 2 – CONTRIBUTIE EN VOORWAARDEN 

2.1 De overeenkomst is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. De overeenkomst komt 

tot stand op het moment dat de klant het inschrijfformulier indient bij KKN.  Als er geen gebruik wordt 

gemaakt van het inschrijfformulier dan komt de overeenkomst tot stand na de schriftelijke bevestiging 

van de overeenkomst door KKN.  

 

2.2 De overeenkomst geeft klanten het recht om, binnen de bandbreedte van de overeenkomst tussen 

partijen, gebruik te kunnen maken van de lessen van KKN. 

 

2.3 Na de totstandkoming van de overeenkomst heeft de Klant 14 dagen de tijd om de overeenkomst 

kosteloos te annuleren. De Klant kan de overeenkomst annuleren door het beëindigingsformulier in te 

vullen en toe te sturen aan KKN binnen de hiervoor genoemde termijn.  

 

2.4 Bij het aangaan van de overeenkomst is de Klant € 20,00 inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedrag 

wordt middels de eerste factuur bij de Klant in rekening gebracht.  

 

2.5 Nadat de eerste lidmaatschapsperiode is verstreken wordt het abonnement stilzwijgend verlengd 

met hetzelfde overeengekomen periodieke tarief. Vanaf het verstrijken van de eerste 

lidmaatschapsperiode is het abonnement maandelijks opzegbaar. 

 

2.6 KKN heeft het recht haar prijzen te verhogen met maximaal 5% per kalenderjaar. De Klant heeft het 

recht de overeenkomst te beëindigen als 

a.) De prijsverhoging binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt; of 



 

 

b.) Als de prijsverhoging hoger is dan 5%.  

 

2.7 Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd 

ongeacht de hoogte daarvan. In voorkomend geval heeft de Klant geen recht op ontbinding van de 

overeenkomst.  

 

2.8 De door de Klant verschuldigde bedragen dienen zonder opschorting, verrekening of korting en 

binnen de betalingstermijn te worden voldaan. Er vindt geen restitutie van contributie plaats. 

 

2.9 De contributie is ook verschuldigd als een Klant, om welke reden dan ook, één of meer malen niet 

in staat is aan de les deel te nemen. Voor Klanten die in de loop van een kwartaal lid zijn geworden 

geldt het volgende: plaatsing aan begin van het kwartaal: geen korting; plaatsing in de tweede maand 

van het kwartaal: 30% korting; plaatsing in de derde maand van het kwartaal: 60% korting. 

 

2.10 De contributie wordt niet stopgezet tijdens vakanties. 

 

2.11 Bij het aangaan van de overeenkomst geeft de Klant een SEPA-machtiging af. De contributie 

wordt via deze machtiging geïncasseerd. De contributie dient per kwartaal vooraf voldaan te worden.   

 

2.12 KKN heeft het recht om lessen te annuleren en/of te verplaatsen in het geval dat er sprake is van 

overmacht aan de zijde van KKN. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: 

ziekte bij/van KKN, sluiting van trainingslocaties en het niet door kunnen gaan van lessen door 

overheidsmaatregelen in verband met het Coronavirus. 

 

2.13 in gevallen genoemd in het vorige lid heeft de Klant geen recht op vermindering van contributie. 

Evenmin heeft de Klant recht op ontbinding van de overeenkomst. 

 

ARTIKEL 3 – DUUR OVEREENKOMST/OPZEGGING 

3.1 Tussentijdse beëindiging gedurende de eerste contractsperiode van de overeenkomst is niet 

mogelijk.  

 

3.2 Na de eerste contractsperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een periode 

gelijk aan deze eerste contractsperiode. Dit is slechts anders als de Klant de overeenkomst opzegt 1 

maand voor het einde van de eerste contractsperiode. 

 

3.3 Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk plaats te vinden. Opzeggingen dienen gericht te 

worden aan info@carmentacx.nl. 

 

3.4 Na de eerste contractsperiode kan de Klant de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een 

opzegtermijn van 1 maand. 

 

 

 

 



 

 

ARTIKEL 4 – PAUZEREN OVEREENKOMST  

4.1 In het geval de Klant door ziekte of letsel niet in staat is deel te nemen aan de lessen van KKN 

heeft hij/zij het recht de overeenkomst tijdelijk te pauzeren. Pauzering is mogelijk voor ten hoogste 

drie maanden. Pauzering is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van KKN en het overleggen 

van schriftelijk bewijs omtrent de ziekte of het letsel.  

 

4.2 De looptijd van de overeenkomst wordt verlengd met de pauzeringsperiode. Dit betreft een 

verlenging van de eerste contractsperiode en geeft de klant dus geen recht op ontbinding/opzegging 

van de overeenkomst. 

 

4.3 De overeenkomst kan niet worden opgezegd of ontbonden gedurende de pauzeringsperiode. 

 

ARTIKEL 5 – VERZUIM EN TE LATE BETALING 

5.1 Bij niet tijdige betaling van enig verschuldigd bedrag is de Klant, zonder ingebrekestelling, in 

verzuim.  KKN heeft het recht de Klant toegang tot de door KKN georganiseerde activiteiten te 

ontzeggen in het geval dat er sprake is van een betalingsachterstand. KKN is tevens gerechtigd tot 

opschorting van enige andere verplichting die zij uit hoofde van de overeenkomst ten opzichte van de 

klant heeft. 

 

5.2 Als KKN genoodzaakt is om over te gaan tot incasso van haar vordering op de Klant, is de Klant de 

door KKN te maken buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel 

incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan 

wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 40,- euro.  

 

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID 

6.1 Deelname aan lessen en activiteiten van KKN geschiedt geheel op eigen risico van de Klant. KKN is 

niet aansprakelijk voor letsel of aantasting van de gezondheid van met inbegrip van de daaruit 

voortvloeiende schade opgelopen tijdens trainingen en andere activiteiten van KKN. 

 

6.2 KKN is niet aansprakelijk voor verlies of vermissing van kleding en/of andere voorwerpen van 

klanten die zijn achtergelaten in of nabijheid de trainingsruimte. 

 

6.3 Eventuele aansprakelijkheid van KKN is beperkt tot het maximumbedrag, vermeerderd met het 

eigen risico, waarvoor zij verzekerd is voor beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheid.  

 

6.4 De Klant is aansprakelijk voor de schade die hij/zij door schuld of opzet (waaronder nalatigheid) 

toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van KKN, of tijdens lestijden aan andermans 

eigendommen. 

 

 

ARTIKEL 7 - TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER 

7.1 Op de overeenkomst tussen KKN en de Klant is Nederlands recht van toepassing.  

 



 

 

7.2 Eventuele geschillen tussen KKN en de Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 

arrondissement ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft. 

 

 

ARTIKEL 8 - WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN 

8. KKN is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking 

op het aangekondigde tijdstip. KKN zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Klant toezenden. Als 

geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Klant in werking zodra 

hem deze wijzigingen kenbaar zijn geworden. 
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