Algemene Voorwaarden Groepslessen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle deelnemers aan de groepslessen Ninja-Do voor kinderen,
jongeren en ouders-kind-training en voor de groepslessen Nin-Jutsu voor volwassenen die door Nuova Strada
worden aangeboden.

Artikel 1. Definities
1.0

Nuova Strada, Nuova Strada Jongens in hun Kracht, Nuova Strada Academie en Nuova Strada Academie
Martini zijn handelsnamen van de VOF Martini Art Dojo gevestigd in Deventer, Manegestraat nr. 3, 7413 VA
Deventer. Ingeschreven bij de Kvk Veluwe en Twente onder registratienummer 38022933.

1.1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘Deelnemer’, de natuurlijke persoon die feitelijk de NinjaDo lessen voor kinderen, jongeren en ouder-kind-training bij Nuova Strada volgen en de natuurlijke persoon die
feitelijk de Nin-Jutsu voor volwassenen lessen bij Nuova Strada volgen.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘Trainer en of Coaches’, de trainers en of coaches van
Nuova Strada die feitelijk lesgeven in Ninja-Do voor kinderen en jongeren en in Nin-Jutsu voor volwassenen.

Artikel 2. Inschrijving kennismakingscursus en vaste lessen
2.1

Deelname aan de kennismakingscursus (vijf lessen) Ninja-Do voor kinderen, jongeren en ouder & kind en
Nin-Jutsu voor volwassenen geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier ‘Kennismakingscursus’.
Voorafgaande aan deze cursus heeft de deelnemer een gratis Open Les Ninja-Do en/of Nin-Jutsu-training
voor kinderen, jongeren en volwassenen gevolgd.

2.2

Deelname aan de vaste lessen Ninja-Do voor kinderen, jongeren, ouder & kind en Nin-Jutsu voor
volwassenen geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier ‘vaste lessen Ninja- voor kinderen,
jongeren, ouder & kind en Nin-Jutsu voor volwassenen’. Dit inschrijfformulier is tevens ook de
deelnameovereenkomst.

2.3

Trainers/Coaches van Nuova Strada beslissen, op basis van de te volgen kennismakingscursus, bestaande
uit vijf lessen Ninja-Do voor kinderen, jongeren, ouder & kind en Nin-Jutsu volwassenen, of de deelnemer
verder kan trainen in één van de vaste trainingsgroepen.

2.4

Mocht dit nog niet kunnen, dan kijken we samen met de deelnemer wat hiervoor nodig is (altijd in overleg
met de ouders of wettelijke vertegenwoordigers).

Artikel 3. Betaling van het lesgeld
3.1

De deelnemers aan de trainingen Ninja-Do en Nin-Jutsu zijn voor het volgen van een kennismakingscursus
en vaste lessen Nin-Jutsu voor kinderen, jongeren en volwassenen lesgeld verschuldigd volgens de
geldende prijzen zoals die in het lesrooster staan vermeld.

3.2

Het lesgeld voor de kennismakingscursus is gebaseerd op vijf lessen. Het lesgeld voor de vaste lessen
(voor kinderen en jongeren eens per week, 60 minuten trainen en voor volwassenen eens per week trainen
of twee keer week trainen) is gebaseerd op aantal weken les binnen een kalenderjaar.
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3.3

De betaling van het lesgeld voor de vaste lessen, geschiedt door een (automatische) incasso die door het
invullen van het Inschrijfformulier vaste lessen aan Nuova Strada & Trainingscentrum Martini Art Dojo
wordt verleend.

3.4

Het verschuldigde lesgeld voor de vaste lessen Ninja Do en Nin-Jutsu wordt vooruit - op de eerste dag van
het nieuwe kwartaal - geïncasseerd (per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober).

3.5

Het verschuldigde lesgeld voor de kennismakingscursus wordt contact betaald na inlevering van het
Inschrijfformulier kennismakingscursus.

3.6

De berekening van het lesgeld voor de vaste lessen Ninja-Do en Nin-Jutsu bestaat uit een jaarbedrag,
gedeeld door 4 kwartalen. In geval de inschrijving van de vaste lessen Ninja-Do en Nin-Jutsu training in de
loop van een kwartaal geschiedt, zal het lesgeld voor dat eerste kwartaal naar rato worden berekend en
vooraf worden geïncasseerd.

3.7

Iedere nieuwe deelnemer die zich inschrijft voor de vaste lessen Ninja-Do betaalt € 20,00 inschrijfgeld. Dit
inschrijfgeld is eenmalig en wordt bij de eerste betaling van het lesgeld geïncasseerd. Kinderen en Jongeren
ontvangen hiervoor een trainingsmap met inhoud, en de eerste witte badges.

3.8

Nuova Strada kan voor zijn lesgeld in verband met prijsindexering jaarlijks prijswijzigingen vaststellen.

Artikel 4 Duur van de deelnameovereenkomst
4.1

De deelnameovereenkomst, die wordt aangegaan door middel van het inschrijfformulier vaste lessen, wordt
aangegaan vóór 12 maanden. Na 12 maanden gaat deze deelnameovereenkomst over op een overeenkomst
voor onbepaalde tijd en kan door elk van de partijen worden opgezegd door hiervan aan de andere partij
schriftelijk mededeling te doen.

Artikel 5 Opzegging van de deelnameovereenkomst en opzegtermijn
5.1

Bij opzeggen van de deelnameovereenkomst binnen 12 maanden gelden de volgende voorwaarden:
Opzeggen van de deelnameovereenkomst dient te geschieden vóór de laatste dag van het betreffende
kwartaal. Bij opzeggen van de deelnameovereenkomst binnen 12 maanden geldt een opzegtermijn van 3
maanden (een kwartaal). Dit betekent dat als één van de partijen de deelnameovereenkomst per 1 juli wenst
op te zeggen, de schriftelijke mededeling daarvan vóór 1 maart van dat jaar door de andere partij moet zijn
ontvangen. Gedurende de opzegtermijn kunnen de lessen uiteraard nog worden gevolgd.

5.2

Bij opzeggen van de deelnameovereenkomst ná 12 maanden, geldt een opzegtermijn van één maand. Dit
betekent dat als één van de partijen de deelnameovereenkomst per 1 juli wenst op te zeggen, een
schriftelijke mededeling daarvan vóór 1 juni van dat jaar door de andere partij moet zijn ontvangen.
Gedurende de opzegtermijn kunnen de lessen uiteraard nog worden gevolgd.
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Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1

Deelname aan de Ninja-Do en Nin-Jutsu lessen geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemers. Nuova
Strada kan door de deelnemer daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een
ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook ten gevolge van deelname aan de Ninja-Do en/of NinJutsu lessen en overige activiteiten van Nuova Strada.

6.2

Nuova Strada is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van de deelnemers,
die zijn achtergelaten in, of in de nabijheid van Nuova Strada.

6.3

De deelnemers aan de lessen Ninja-Do en Nin-Jutsu, is gehouden de aanwijzingen van de leiding van Nuova
Strada, in ieders belang en ter verzekering van de hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de lessen
onverwijld op te volgen.

6.4

De deelnemers aan de lessen Ninja-Do en Nin-Jutsu zijn aansprakelijk voorde schade die zij door schuld of
opzet (waaronder nalatigheid) toebrengen aan apparatuur of andere eigendommen van Nuova Strada of aan
derden.

Artikel 7 Auteursrecht (copyright)
7.1

Lesmateriaal dat ter ondersteuning van de Ninja-Do en Nin-Jutsu lessen wordt uitgereikt is uitsluitend
bestemd voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om het, zonder schriftelijke toestemming van
Nuova Strada, te vermenigvuldigen en of aan derden door te geven of eruit te publiceren in welke vorm dan
ook.

7.2

Het is niet toegestaan Nin-Jutsu technieken buiten de Dojo van Nuova Strada toe te passen op derden of
andere personen.

7.3

Het is niet toegestaan vaardigheden en technieken van “Het Pad van de Vreedzame Ninja Krijger” en Martini
Art Nin-Jutsu, zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar Gerbrand Martini van Nuova Strada en
Trainingscentrum Martini Art Dojo, buiten de Dojo van Nuova Strada te beoefenen en of te trainen zonder
een gekwalificeerde en gecertificeerde Trainer van Nuova Strada en/of Trainingscentrum Martini Art Dojo.

7.4

Het is niet toegestaan, zonder toestemming van Nuova Strada, Ninja-Do of Nin-Jutsu lessen, Train de
Trainer, workshops of demonstraties te geven uit naam van Nuova Strada.
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