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Algemene voorwaarden 

De deelnemer: de natuurlijke persoon die (met of zonder lidmaatschap) 
deelneemt aan de activiteiten van Aerial Academics. 

Artikel 1: Lidmaatschap - aanvang 

1.1 Bij betaling wordt van de deelnemer verwacht dat deze op de hoogte 
is van de algemene voorwaarden van Aerial Academics. 

1.2 Aanvang van het lidmaatschap is in de regel per 1e van de 
kalendermaand (zie ook Artikel 2 en 4). 

1.3 Voor de eerste maand bij aanvang van het lidmaatschap en bij 
hervatting na beëindiging geldt een toeslag van €25,- bovenop de 
reguliere betaling. 

Artikel 2: Lidmaatschap - termijnen en betaling 

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

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

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

2.4 Als de betaling niet op de 1e van de maand is ontvangen gaat Aerial 
Academics ervanuit dat het lidmaatschap beëindigd is en geldt artikel 
1.3 (toeslag à €25,-) bij hervatten/voortzetten. 

2.5 Aerial Academics behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te 
wijzigen. 

Artikel 3: Lidmaatschap - trainingen en sluiting 

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

3.2 Op feest-/vakantiedagen is Aerial Academics gerechtigd om geen 
lessen of cursussen te geven. Dit leidt niet tot compensatie/restitutie. 

3.3 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 verdisconteert in de maandelijkse contributie en leidt dus niet tot 
compensatie/restitutie. 

Artikel 4: Lidmaatschap - beëindiging 

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 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. 

4.4 Leskrediet wat enkel voorbehouden is aan leden van Aerial 
Academics is persoonsgebonden en verliest zijn geldigheid op het 
moment dat het lidmaatschap beëindigd wordt. Dit leidt niet tot 
restitutie of compensatie.  

Artikel 5: Overige opties voor deelname - betaling 

5.1 Bij betaling wordt van de deelnemer verwacht dat deze op de hoogte 
is van de algemene voorwaarden van Aerial Academics. 

5.2 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar en 
dienen voor aanvang van de activiteit, binnen de gestelde termijn, te 
worden voldaan op de rekening van Aerial Academics. 

5.3 Als betaling van de activiteit niet tijdig is voldaan, behoudt Aerial 
Academics zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van 
deelname. 

Artikel 6: Afwezigheid of annuleren/afbreken deelname 

6.1 Aerial Academics kent geen inhaalmogelijkheden of compensatie 
voor gemiste lessen of andere geboekte activiteiten.  

6.2 Bij het uitblijven of afbreken van deelname vanwege oorzaken die 
niet bij Aerial Academics liggen heeft de deelnemer geen recht op 
teruggaaf van betalingen of compensatie. 

6.3 Er is geen recht op teruggaaf van betalingen of compensatie in het 
geval van (langdurige) afwezigheid, het staken of annuleren van 
deelname aan activiteiten vanwege vakanties, blessures, of oorzaken 
die niet bij Aerial Academics liggen. 

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

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid 

7.1 Het gebruik van de apparatuur van Aerial Academics is volledig 
voor eigen risico van de deelnemer. 

7.2 Het volgen van een les of cursus bij Aerial Academics is vrijwillig 
en volledig voor eigen risico van de deelnemer. 

7.3 Aerial Academics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
blessures. 

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

7.5 Aerial Academics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. 

7.6 De deelnemer wordt geacht in goede lichamelijk conditie te verkeren 
en geen medische indicaties te hebben of medicatie te gebruiken die 
deelname aan de activiteiten zouden kunnen beperken of het 
gezondheidsrisico verhogen.  

7.7 De deelnemer 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. 

7.8 Aerial Academics is gerechtigd een deelnemer de deelname aan 
activiteiten te ontzeggen in het geval zij reden heeft om aan te nemen 
dat deelname een verhoogd gezondheidsrisico met zich meebrengt.  

7.9 De deelnemer wordt geacht zichzelf voldoende te verzekeren voor 
het uitoefenen van sporten met een verhoogd risico zoals Aerial Silk 
of andere vormen van (lucht)acrobatiek. 

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

Artikel 8: Huisregels en privacy 

8.1 De deelnemer 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. 

8.2 Aerial Academics kan beeldmateriaal van de trainingen gebruiken 
voor promotie. De deelnemer kan hier ten aller tijde via mail 
bezwaar tegen maken. Bij geen (schriftelijk) bezwaar gaat Aerial 
Academics ervanuit dat de beelden gebruikt mogen worden. 

8.3 Persoonsgegevens worden ten aller tijden vertrouwelijk behandeld.  

Artikel 9: Rechtstoepassing 

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

9.2 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. 

9.3 Door zijn/haar inschrijving verklaart de deelnemer de algemene 
voorwaarden en de huisregels van Aerial Academics te accepteren. 
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Huisregels 

Welkom bij Aerial Academics! 

Hieronder volgt een aantal belangrijke punten voor deelname aan onze activiteiten. 

● Betaling.
o Betaling dient vooraf te geschieden voorafgaand aan de activiteit (zie ook Algemene Voorwaarden).

● Aanwezigheid.
o Bij overige activiteiten is de ruimte 15 minuten voor aanvang toegankelijk.

Bij reguliere lessen 5 minuten voor aanvang.

● Veiligheid. Aerial is een risicovolle sport, wij proberen deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Wij stellen
daarom een aantal regels:

1. Leer elkaar of jezelf geen 'nieuwe' dingen.
2. Draag nauwsluitende kleding die je benen en torso bedekt.
3. Draag geen sieraden of waerables die kunnen blijven haken of het materiaal kunnen beschadigen.
4. Slik je medicatie of heb je een blessure, wees je bewust van de beperkingen en informeer de aanwezige

instructrice vooraf.
5. Hoogte kan risicovol zijn, maar te laag is soms ook een probleem. Twijfel je hoe hoog je een oefening het

best kan doen, vraag advies aan de aanwezige instructrice.
6. Zowel vallen als vast komen te zitten is risicovol. Bedenk daarom vooraf wat je wilt gaan doen en hoe je

dat moet doen.
7. Als je niet zeker weet hoe iets moet, vraag het dan vooraf en zorg dat er iemand meekijkt die wel weet

hoe het moet. Vraag bij twijfel de aanwezige instructrice om mee te kijken.
8. Twijfel je of je alles goed hebt gedaan, ga dan niet verder. Kom naar de grond en begin opnieuw.
9. Doe geen dingen zonder dat iemand met je meekijkt. Sta je samen aan het doek, let dan op elkaar.

● Hygiëne. Zorg voor een uitstekende hygiëne. Draag schone kleding en bij voorkeur antiperspirant (met name bij
aerial silks).

● Sociale hygiëne. Samen beoefenen we deze prachtige sport. Zorg dat je respect en aandacht hebt voor elkaar en
houd het bovenal gezellig. Zijn er problemen, geef dit dan op tijd aan de aanwezige instructrice aan. Wij staan
altijd open voor feedback of een gesprek.

● Grip-aid gebruik. Hoewel deze middelen tijdelijk kunstmatig de grip verbeteren zal (overmatig) gebruik de
ontwikkeling van jouw grip belemmeren en je afhankelijkheid van deze middelen vergroten. Daarnaast is onze
ervaring dat de grip aids de silks op den duur glad maken wat het trainingsplezier van andere leden kan verstoren.
Aerial Academics moedigt leden daarom aan zoveel mogelijk zonder grip-aid te trainen  en deze hulpmiddelen te 
bewaren voor momenten dat het echt niet anders kan.




