
ALGEMENE VOORWAARDEN AERIAL ACADEMICS 2020 
 

Algemene voorwaarden  

Het lid: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de 
activiteiten van Aerial Academics. 

Artikel 1: Aanmelding lidmaatschap  

1.1 Van het lid wordt verwacht dat deze op de hoogte is van 
de algemene voorwaarden en huisregels van Aerial 
Academics. Bij aanvang van het lidmaatschap worden 
deze verstrekt en door het lid ondertekend. 

1.2 Aanvang van het lidmaatschap is in de regel altijd per 1e 
van de maand (zie ook Artikel 2 en 3). 

1.3 Bij aanvang van het lidmaatschap of hervatting na 
beëindiging van een lidmaatschap wordt €25,- 
inschrijfkosten in rekening gebracht. 

 

Artikel 2: Lidmaatschap termijnen en betaling 

2.1 Een lidmaatschap bij Aerial Academics gaat in vanaf de 1e 
van de maand en is altijd voor de duur van één maand. 

2.2 Betaling is alleen mogelijk per gehele maand. 
2.3 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en 

opeisbaar en dienen voor de 1e van de betreffende maand 
op de rekening van Aerial Academics te staan (IBAN: 
NL62 INGB 0653 6141 01 tnv Mulder, ter Vrugte). 

2.4 Als betaling niet voor de 1e van de maand heeft 
plaatsgevonden gaat Aerial Academics ervanuit dat het 
lidmaatschap beëindigd is. Bij voortzetting van het 
lidmaatschap moeten in dat geval opnieuw inschrijfkosten 
voldaan worden. 

2.5 Aerial Academics behoudt zich het recht voor tarieven 
tussentijds te wijzigen. Ten minste drie maanden voor een 
prijswijziging worden leden hiervan op de hoogte gesteld.  

 

Artikel 3: Trainingstijden 

3.1 Aerial Academics behoudt zich het recht voor om tijden, 
plaats en programma van de trainingen te wijzigen. 

3.2 Op feestdagen is Aerial Academics gerechtigd om geen 
lessen of cursussen te geven. Vier weken per jaar wordt er 
geen les gegeven (2 weken rond kerst/jaarwisseling, 1 
week in het voorjaar, 1 week in het najaar). Dit is al 
verdisconteert in de maandelijkse contributie. 

3.3 Aerial Academics kent geen inhaalmogelijkheden voor 
gemiste lessen vanwege oorzaken die niet bij Aerial 
Academics liggen of vanwege lessen die niet plaatsvonden 
wegens vakantie- of feestdagen. 

 

Artikel 4: Beëindiging lidmaatschap 

4.1 Het lidmaatschap kan alleen per 1e van de eerstvolgende 
maand beëindigd worden. 

4.2 Aerial Academics hanteert geen opzegtermijn, maar 
waardeert tijdige aankondiging van het beëindigen van het 
lidmaatschap. 

4.3 Als betaling niet voor de 1e van een maand door Aerial 
Academics ontvangen is dan is het lidmaatschap 
automatisch beëindigd. Indien het lidmaatschap hervat 
wordt dienen opnieuw inschrijfkosten voldaan te worden. 

4.4 Aerial Academics behoudt zich het recht voor bij ernstige 
of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander 
gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te 
beëindigen zonder teruggaaf van betalingen. 

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid 

5.1 Het gebruik van de apparatuur van Aerial Academics is 
volledig voor eigen risico van het lid. 

5.2 Het volgen van een les of cursus bij Aerial Academics is 
volledig voor eigen risico van het lid. 

5.3 Aerial Academics kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor blessures. 

5.4 Aerial Academics aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als 
gevolg van ongeval of letsel. 

5.5 Aerial Academics aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van 
eigendommen van het lid. 

5.6 Het lid wordt geacht in goede lichamelijk conditie te 
verkeren en geen medische indicaties te hebben of 
medicatie te gebruiken die deelname aan de lessen zouden 
kunnen beperken of het gezondheidsrisico verhogen.  

5.7 Het lid is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen en 
opvolgen van advies bij medische indicaties en het tijdig 
informeren van Aerial Academics met betrekking tot 
medische indicaties, ontvangen advies en/of medicatie. 

5.8 Het lid wordt geacht zichzelf voldoende te verzekeren voor 
het uitoefenen van sporten met een verhoogd risico zoals 
Aerial Silk of andere vormen van luchtacrobatiek. 

5.9 Het lid vrijwaart Aerial Academics voor aansprakelijkheid 
voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een 
aan het lid toe te rekenen handelen of nalaten. Het lid dient 
afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van 
aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 
 

Artikel 6: Huisregels 

6.1 Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels 
van Aerial Academics en de regels van de locatie waar de 
activiteiten van Aerial Academics plaatsvinden, en zich 
hieraan te houden. 

6.2 Aerial Academics kan beeldmateriaal van de trainingen 
maken en deze gebruiken voor promotie. Een deelnemer 
kan hier zowel vooraf als op enig later moment via mail 
bezwaar tegen maken. Bij geen (schriftelijk) bezwaar gaat 
Aerial Academics ervanuit dat de beelden gebruikt mogen 
worden. 

6.3 Persoonsgegevens worden ten alle tijden vertrouwelijk 
behandeld.   
 

Artikel 7: Rechtstoepassing 

7.1 Op deze voorwaarden en alle andere voorwaarden van 
Aerial Academics is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing. 

7.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding 
van de overeenkomst tussen het lid en Aerial Academics 
zullen worden beslecht door een bevoegd rechter in het 
arrondissement waar Aerial Academics is gevestigd. 

7.3 Door zijn/haar inschrijving verklaart het lid de algemene 
voorwaarden en de huisregels van Aerial Academics te 
accepteren. 

 

Aerial Academics 
Mulder, ter Vrugte 

IBAN NL62 INGB 0653 6141 01 
KvK nummer 69351856 


