
      OVEREENKOMST 
 
Tussen : 
 
1. Stichting De Oase : Hapkido en Kickboksen. 
 correspondentie adres: 
 Walgtsestraat 14, 4064CL, Varik  martin@deoase.info 
 
      DOJANG: 
 Sint Nicolaasga 
 
 IBAN:  NL70RABO0140926023 t.n.v. Stichting De Oase te Follega. 
 Kamer van Koophandel: S11066251. 
 
 Leraar: Martin Zingel 8e dan. 06-54325285 
 
en 
 
2. Gegevens cursist/ouder     Voor de minderjarige 
 cursist of wettelijke     (Beide invullen) 
 vertegenwoordiger 
 
 Achternaam:      Achternaam: 
 Voornamen:      Voornamen: 
 Geb.datum:      Geb.datum: 
 Man/vrouw:      Jongen/meisje: (omcirkelen) 
 Adres:       Ingeschreven door: 
 Postcode + Woonplaats:    
 Telefoon: 
      E-mail:        
 Inschrijving: Hapkido                                            Handtekening cursist of 
          diens ouder/verzorger: 
 
 Datum inschrijving……………………………  ………………………….. 
 
Artikel 1 - Duur van de overeenkomst: 
 
1. De stichting kent aspirant-cursisten en definitieve cursisten. Met ingang van de datum van 
 inschrijving geldt een proefperiode van 1 maand, gedurende welke periode de 
 medeondergetekende aspirant-cursist is. Gedurende deze proefperiode heeft de aspirant-
 cursist het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. 
 
2. Mocht  een dergelijke schriftelijke opzegging niet binnen de proefperiode zijn geschied, dan 

wordt de aspirant-cursist definitief cursist en zal de overeenkomst voor de duur van 6 maanden 
gelden. 

 
3. Tussentijdse opzegging is niet toegestaan behoudens het hieronder in artikel 7 bepaalde. 
 
4. Deze overeenkomst wordt geacht stilzwijgend voor de duur van 6 maanden te zijn verlengd, 

indien deze niet uiterlijk 1 maand vóór het verstrijken van de overeengekomen duur Schriftelijk 
wordt opgezegd. 

 
Artikel 2 - Zon-en feestdagen, vakanties: 
 
1. De Dojang is gesloten op zon- en officiële feestdagen, behoudens mededelingen gedaan door 

het bestuur/leraren die anderszins zijn. 
 

mailto:martin@deoase.info


2. Tevens kan de Dojang gesloten zijn tijdens de vakanties, welke samen vallen met de vakanties 
van de openbare basisscholen te Friesland. Tijdens de vakanties worden de lessen 
doorberekend en is over deze periode cursusgeld onverkort verschuldigd. 

 
 
Artikel 3 - Cursusgelden 
 
1. Op de datum van inschrijving dient het cursusgeld voor ten minste één kwartaal plus  
      € 25 inschrijfgeld per bank of giro zelf te worden voldaan. Mocht de cursist tijdens de 

proefperiode van één maand opzeggen, dan zal de stichting het eventueel teveel betaalde zo 
spoedig mogelijk terug betalen. (Cursist of diens vertegenwoordiger dient zelf zorg te dragen 
voor de betalingen, wij versturen geen acceptgirokaarten!!) 

 
2. Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling ,per kwartaal of per jaar zelf per bank of giro te worden 

betaald, voor de eerste van de maand! 
 
3. De lesgelden zijn per 1 Januari 2023 als volgt vastgesteld: 
 
 a. Jeugd t/m 12 jaar:  per kwartaal € 56, per jaar € 200. 
 
 b. Jeugd t/m 16 jaar:  per kwartaal € 63, per jaar € 220. 
 
 c. Vanaf 17 jaar:  per kwartaal € 78, per jaar € 275. 
   
 
4. Cursusgelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd met maximaal 10% per jaar op 

grond van gewijzigde omstandigheden, zulks naar het oordeel van de stichting. 
 Ingeval van wijzigingen ontvangt de cursist tijdig schriftelijk bericht van de trainer tijdens de 

lessen, en via email. 
 

5. Bij inschrijving voor de 15e van de maand wordt het cursusgeld vanaf de 1e van die maand 

verschuldigd en na de 16e van de maand, de 1e van de volgende maand.  
 
 
Artikel 4 - Betalingsachterstand 
 
1. Indien de cursist niet tijdig, d.w.z. per vooruitbetaling, aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, 

wordt deze een rente verschuldigd van 2,5% per maand of een gedeelte daarvan ingaande op 
de dag, dat de betaling had moeten zijn geschied. 

 
2. De cursist zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige termijn voor betaling of voor 

de nakoming van enige verplichting, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. 
 
3. Ingeval van betalingsachterstand is gehele cursusgeld voor de nog resterende looptijd van de 

overeenkomst terstond ineens opeisbaar, hierna loopt de overeenkomst weer stilzwijgend 
 door indien cursist of vertegenwoordiger niet per aangetekend schrijven heeft opgezegd! 
 
4. Indien de cursist in verzuim is met betrekking tot betalen, wordt het verschuldigde bedrag 

verhoogd met € 6 administratiekosten en een verhoogd achterstallig maandtarief. In ieder geval 
is de cursist 15% buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom verschuldigd met een 
minimum van € 50. 

 
 
Artikel 5 - Aansprakelijkheden 
 
1. De stichting en de daartoe aangestelde leraren of assistent-leraren aanvaarden generlei 

aansprakelijkheid voor zoekgeraakte eigendommen van de cursist, alsmede voor ongevallen 



die de cursist in de Dojang, of tijdens wedstrijden en of stages elders eventueel overkomen. De 
cursist vrijwaart de stichting en de daartoe aangestelde leraren of assistent-leraren voor alle 
aanspraken, die derden eventueel jegens haar en hun terzake geldend maken. 

 
2. De cursist dient zich te houden aan de algemene bepalingen van de stichting. Een exemplaar 

van de algemene bepalingen wordt aan de cursist overhandigd, indien deze daarom verzoekt. 
 
3. De cursist is verplicht zich te onthouden van enige handeling of nalaten, welke schade aan de 

stichting/Dojang, materialen of personen toebrengen. De cursist, dan wel zijn wettelijke 
vertegenwoordiger is aansprakelijk voor alle door hem toegebrachte schade. 

 
 
Artikel 6 - Algemeen 
 
1. Verhuizingen c.q. wijzigingen dienen tijdig schriftelijk te worden doorgegeven aan de 
 ledenadministratie (zie administratieadres blad 1). 
 
2. Voor het deelnemen aan examens, of activiteiten welke door de Hapkido bond worden 

georganiseerd, is het lidmaatschap voor de respectievelijke organisatie verplicht. 
 
3. De cursusgelden hebben betrekking op de Hapkido lessen die in de Dojang worden 

onderwezen. Deelname aan andere activiteiten binnen de stichting kan in overleg met het 
bestuur/leraren geregeld worden. 

   
 
Artikel 7 - Opzegging 
 
1. De stichting heeft het recht de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang op te 

zeggen, indien de cursist zich niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst 
mocht houden, zonder dat zij tot enigerlei (schade) vergoeding jegens de cursist gehouden is. 
Met name heeft de cursist geen recht op restitutie van reeds betaald cursusgeld. Tevens is het 
gehele cursusgeld over de looptijd van de onderhavige overeenkomst terstond opeisbaar. 

 
2. Tussentijdse opzegging door de cursist met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand 

is toegestaan ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan langdurige ziekte, langdurige 
of blijvende arbeidsongeschiktheid, ongeval of invaliditeit, waardoor het volgen van de lessen 
onmogelijk is, permanente vestiging in het buitenland. Bij een contributieachterstand zal ook 
deze nog betaald moeten worden alsmede de opzegtermijn. Bij opzegging i.v.m. ziekte moet 
een dokterverklaring worden overlegd met daarin de conclusie dat cursist niet meer kan of mag 
trainen. Bij tijdelijke situatie’s kan alleen vooraf en in overleg met de ledenadministratie een 
tijdelijke stop plaats vinden met een maximum van 6 maanden. Voor achterstallige contributie 
wordt geen stop ingevoerd, deze dient dan eerst betaald te zijn. In geval van een tijdelijke stop 
geldt dat er niet eerder opgezegd mag worden dan 6 maanden nadat de stop is opgeheven. De 

tijdelijke stop gaat pas in op de 1e van de volgende maand nadat er contact hierover is 
opgenomen. Er dient geen contributie te worden ingehouden omdat de administratie deze 
doorschuift. (Email Ledenadministratie inkoop@deoase.info). 

 
 
Artikel 8 - Inhalen van lessen 
 
1. In geval van verontschuldigbaar verzuim van een les of training (zulks naar het oordeel van het 

bestuur/leraren), zijn in onderling overleg inhaallessen of trainingen mogelijk, mits de cursist 
het bestuur/leraren hierom binnen 14 dagen na het eerste verzuim verzoekt.  

 
2. De cursist heeft geen recht op een verdere vergoeding of schadeloosstelling dan hierboven 

omschreven. 
 



Aldus overeengekomen, opgemaakt in tweevoud en ondertekend. 
 
 
Varik,       Datum…………………….200… 
 
Stichting De Oase                                Cursist of diens 
namens deze.     wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Ingeleverd bij trainer (naam)  Handtekening: 
 
 

................................................                        ................................................................ 


