
Deze Algemene Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, vormen een integraal 

onderdeel van alle juridische relaties tussen teamJJC.nl (TEAM JJC) en de Klant, 
tenzij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten of is 

beperkt bij wet, regeling of schriftelijke overeenkomst. 

 

Indien de Klant zich niet kan verenigen met de Algemene Voorwaarden, kan er geen 
Overeenkomst tot stand komen. 

 

1. Definities en interpretatie 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 
Algemene Voorwaarden betekent de onderhavige algemene 

voorwaarden. 

Bedenktermijn betekent de termijn waarbinnen een beroep kan worden 

gedaan op het Herroepingsrecht. 
Dag betekent een kalenderdag. 

Dienst betekent de op lichamelijke activiteit gerichte dienst, waaronder 

begrepen door teamJJC te verzorgen taekwondo- en bootcamptrainingen. 

Herroepingsrecht betekent het recht van de Klant om de Overeenkomst 

binnen de Bedenktermijn te ontbinden. 
Klant betekent de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening 

van beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met teamJJC. 

Overeenkomst betekent de overeenkomst tussen teamJJC en de Klant 

met betrekking tot de Diensten. 
Partijen betekent teamJJC en de Klant. 

Website betekent de website van teamJJC (www.teamjjc.nl), waar de 

Klant de mogelijkheid heeft om zich in te schrijven voor de Diensten. 

1.2 Woorden in het enkelvoud omvatten tevens de meervoudsvorm en 
woorden in het meervoud omvatten tevens de enkelvoudsvorm. Woorden 

die een geslacht aangeven omvatten alle geslachten. 

1.3 De kopjes in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts opgenomen ten 

behoeve van overzichtelijkheid en verwijzing, en niet ten behoeve van 

uitleg van deze Algemene Voorwaarden. 
1.4 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet 

afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overblijvende bepalingen worden 

uitgelegd alsof een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet 

zou zijn opgenomen. TeamJJC zal een zodanige ongeldige of niet 
afdwingbare bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling 

die de oorspronkelijke bedoeling van teamJJC met de betreffende bepaling 

zo dicht mogelijk benadert. 

 
2. Identiteit van teamJJC 

Onderneming: teamJJC.nl 

Vestigingsadres: Vuurvlinder, 2692GD ‘s-Gravezande 

Telefoonnummer: 06 40 00 62 31 
E-mailadres: info@teamjjc.nl 

KvK-nummer: 73500828 

Btw-identificatienummer: NL002221321B78 
 

3. Aanbod 
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder 

voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

3.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van teamJJC zijn vrijblijvend. Het feit 

dat Diensten op enig tijdstip worden aangeboden, biedt geen garantie dat 
deze Diensten te allen tijde kunnen worden afgenomen. TeamJJC is 

gerechtigd het aanbod te wijzigen. 

3.3 Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden 

teamJJC niet en de Klant kan geen rechten ontlenen aan dergelijke 
kennelijke vergissingen en/of fouten. 

 

4. Overeenkomst 

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod 

aanvaardt door het inschrijven voor de Diensten op de Website of door 
middel van het inschrijfformulier, waarbij hij dient te voldoen aan de 

eventueel daarbij gestelde voorwaarden, en teamJJC de inschrijving aan 

de Klant bevestigt. 

4.2 De Overeenkomst is strikt persoonlijk. 
4.3 Door het sluiten van de Overeenkomst is de Klant verplicht tot betaling 

van de bedragen voor de Diensten waarop de Overeenkomst betrekking 

heeft. 

4.4 TeamJJC is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de 
Overeenkomst. 

 

5. Herroepingsrecht 

5.1 Bij de Overeenkomst die via de Website van teamJJC is gesloten beschikt 
de Klant over een Bedenktermijn van veertien (14) Dagen, waarbinnen hij 

de Overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos kan herroepen. 

TeamJJC mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar de 

Klant is niet tot opgave van zijn reden verplicht. 

5.2 Als de Klant, op eigen verzoek, tijdens de Bedenktermijn gebruik maakt 
van de Diensten van teamJJC en hij vervolgens gebruik maakt van zijn 

Herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor 

de duur dat hij gebruik heeft gemaakt van de Diensten van teamJJC. 
 

6. Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Klant 

6.1 Indien de Klant de Overeenkomst wenst te ontbinden, brengt de Klant 

teamJJC hiervan op de hoogte door middel van het modelformulier voor 
ontbinding of schriftelijk of per e-mail op andere ondubbelzinnige wijze. 

6.2 Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle 

eventueel aanvullende overeenkomsten van rechtswege eveneens 

ontbonden. 

 

 

7. Duur en beëindiging 

7.1 TeamJJC biedt de Klant een Overeenkomst van drie (3) maanden of 

minder. Op algemeen erkende feestdagen en in de maanden juli en 
augustus worden geen trainingen gegeven. 

7.2 Als de Klant de Overeenkomst wil opzeggen, dan moet hij dit doen tegen 

het einde van de duur van de Overeenkomst, met inachtneming van een 

opzegtermijn van één (1) maand. Als de Klant niet tijdig opzegt, dan loopt 
de Overeenkomst na de overeengekomen duur steeds voor één (1) maand 

door. De Klant kan de verlengde Overeenkomst te allen tijde opzeggen, 

met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. 

7.3 De Klant kan de verlengde Overeenkomst te allen tijde opzeggen, met 

inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. 
7.4 De Klant mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als: 

a. de Klant schriftelijk of per e-mail aantoonbaar een ander 

woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen 

reistijd – voor de Klant niet meer mogelijk is de Diensten af 
te nemen; 

b. het voor de Klant als gevolg van een, op het moment van 

opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is 

geworden om gedurende de rest van de duur van de 
Overeenkomst de Diensten af te nemen. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

7.5 Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is teamJJC gerechtigd om de 

betaling over de verstreken duur te herberekenen op basis van de 
daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende betaling. 

7.6 TeamJJC mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang 

opzeggen indien: 

a. de Klant een of meerdere bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden schendt, tenzij de schending een tussentijdse 

beëindiging niet rechtvaardigt; of 

b. de Klant zich onrechtmatig of onbehoorlijk heeft gedragen jegens 

teamJJC, jegens een andere Klant van teamJJC of jegens een 
derde op de locatie waar de trainingen door teamJJC worden 

verzorgd.  

TeamJJC betaalt het resterende betaalde bedrag in deze gevallen niet 

terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van de Klant tot 
vergoeding van de aan hem verwijtbare schade. 

7.7 Indien teamJJC zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging 

door teamJJC mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één 

(1) maand. TeamJJC betaalt het resterende betaalde bedrag in dat geval 

terug. 
 

8. Prijs, betaling en prijswijzigingen 

8.1 De prijzen zijn inclusief btw. 

8.2 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van de door de Klant aan 
teamJJC verschuldigde bedragen, voorafgaand aan de kalendermaand 

waarop deze betrekking hebben, te geschieden. Bij Overeenkomsten die 

niet op de eerste dag van een maand ingaan, zal het restant van die maand 

worden opgeteld bij het verschuldigde bedrag over de eerste 
kalandermaand onder de Overeenkomst. Voor de maanden juli en 

augustus is de Klant geen vergoeding verschuldigd. 

8.3 Klachten ter zake van een factuur dienen door de Klant binnen veertien 

(14) Dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per e-mail kenbaar 

te worden gemaakt aan teamJJC. Indien de Klant dit nalaat, dan wordt hij 
geacht de factuur als juist te hebben aanvaard. 

8.4 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan 

raakt hij in verzuim, en is hij, indien voldaan aan de daarvoor geldende 

wettelijke voorwaarden, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke 
rente verschuldigd. TeamJJC is alsdan gerechtigd de door haar gemaakte 

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze 

incassokosten bedragen maximaal: 15% over verschuldigde bedragen tot 

en met € 2.500,-, 10% over de volgende € 2.500,- en 5% over de volgende 
€ 5.000,-, met dien verstande dat de incassokosten in ieder geval minimaal 

€ 40,- bedragen. Voorts is teamJJC bevoegd om de Klant de deelname aan 

trainingen te weigeren. 

8.5 TeamJJC maakt eventuele prijsverhogingen vier (4) weken voorafgaand 
bekend. 

8.6 In het geval van een prijsverhoging heeft de Klant het recht om de 

Overeenkomst binnen vier (4) weken na de bekendmaking van die 

verhoging door teamJJC op te zeggen. Vooruitbetaalde bedragen die zien 

op de periode na de opzegging, worden dan door teamJJC terugbetaald. 
De door de Klant verschuldigde betalingen worden dan wel herberekend 

naar de feitelijke duur van de Overeenkomst. 

8.7 De mogelijkheid tot opzegging uit lid 6 is niet van toepassing op 

prijswijzingen op grond van het CBS-prijsindexcijfer voor 
gezinsconsumpties of op prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, zoals 

een btw-verhoging. 

 

9. Verplichtingen van teamJJC 
9.1 TeamJJC staat ervoor in dat de geleverde Diensten beantwoorden aan de 

Overeenkomst. 

9.2 Indien teamJJC gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of 

begeleiders, staat zij ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over 

de kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. 
 

10. Verplichtingen van de Klant 

10.1 De Klant houdt zich aan de door teamJJC gegeven instructies. 

10.2 De Klant dient een medische contra-indicatie voor de trainingen te melden 
aan teamJJC. 

10.3 De Klant houdt zich aan het (huishoudelijke) reglement van de locatie waar 

de trainingen door teamJJC worden verzorgd. Het is de Klant onder andere 

niet toegestaan te roken op de locatie waar de trainingen door teamJJC 
worden verzorgd. 

10.4 Het is de Klant niet toegestaan de Diensten af te nemen, indien hij onder 

invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. 

10.5 De Klant dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, 
bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of per e-mail 

aan teamJJC mede te delen. 

  

 

11. Tussentijdse wijzigingen 
11.1 TeamJJC kan tussentijds wijzingen aanbrengen in de locatie waar de 

trainingen door teamJJC worden verzorgd en de aangeboden lesroosters 

en trainingen. TeamJJC zal de voorgenomen wijzigingen minimaal twee (2) 

weken van te voren aankondigen. 
11.2 Bij wijzingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Klant heeft de Klant 

gedurende twee (2) weken na de aankondiging het recht om de 

Overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een 

beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging 
gerechtvaardigd is, worden vooruitbetaalde bedragen terugbetaald. 

 

12. Aansprakelijkheid 

12.1 De Klant is zich ervan bewust dat het deelnemen aan de trainingen bij 

teamJJC, en met name het beoefenen van taekwondo, risico’s kan 
meebrengen. 

12.2 TeamJJC is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van 

eigendommen, tenzij er hierover afwijkende schriftelijke afspraken zijn 

gemaakt of indien er sprake is van onrechtmatig handelen van teamJJC. 
 

13. Privacy en persoonsgegevens 

13.1 Persoonsgegevens, verkregen door teamJJC in verband met de afname van 

de Diensten, zullen worden verwerkt ter uitvoering van de verplichtingen 
van teamJJC uit de Overeenkomst en voor het behoud van een 

klantenrelatie met de Klant. Bij de verwerking van persoonsgegevens zal 

teamJJC de toepasselijke regelgeving in acht nemen. 

13.2 De Klant is te allen tijde gerechtig de persoonsgegevens, zoals verwerkt, 
in te zien. Het verzoek daartoe dient te worden gecommuniceerd aan 

info@teamjjc.nl. 

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

14.1 Op de Overeenkomst tussen de Partijen is Nederlands recht van 
toepassing. 

14.2 Voor beslechting van geschillen verband houdende met of voortvloeiende 

uit Overeenkomsten, is de volgens de wet bevoegde rechter bevoegd.  

 
 

 
 
 

 


