Boksen Thai boksen
Thai boksen jeugd
Personal training Bootcamp

Huisregels Flexisport

Laag drempelig

Resultaat gericht

Persoonlijk

Leden dienen op tijd aanwezig te zijn. Men dient minimaal vijf minuten voor aanvang van de les
aanwezig te zijn. Diegenen die te laat komen zonder geldige reden worden niet meer tot de les
toegelaten. Mocht u een geldige reden hebben dan neemt u na overleg met de instructeur plaats
aan de zijkant van de zaal en wacht u op een teken van de instructeur zodat u alsnog de les deel
mag nemen.
Leden dienen lichamelijke klachten (oude en nieuwe blessures,hoofdpijn enz.) voor aanvang van de
les te melden zodat de instructeur hier rekening mee kan houden. U dient het advies van de
instructeur, mits in alle redelijkheid, alle tijd op te volgen
Het is alleen toegestaan uw sportkleding in de daarvoor bestemde kleedruimte aan en uit te
trekken. Er wordt met gepast sportkleding getraind, een t- shirt en een korte broek of
trainingsbroek. Het is niet toegestaan met ontbloot bovenlichaam te trainen. Thai boksen wordt op
blote voeten beoefend . Evt. bandages dienen aan gebracht te zijn voor aanvang van de les. Het
dragen gebitsbescherming is tijdens de training verplicht
Onderbreek of verstoor een training niet. Wees serieus en train maximaal/optimaal.Concentreer U
op de les. Luister en kijk goed als de instructeur oefeningen uitlegt en houdt U aan de opgedragen
oefening en /of instructies en maak geen storende opmerking en/of beweging. Als U het tempo niet
bij kan houden probeer dan de technieken en oefeningen altijd zo goed mogelijk naar ‘eer en
geweten’ uit te voeren.
De leden dienen mee te helpen met het opruimen van de trainingsmaterialen (o.a.
springtouwen,trap-en stootkussens, bokshandschoen en scheenbeschermers). Dit is een
onderdeel van de les. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt, aangezien elke student
gebruik maakt van de materialen en de zaal. Tevens zorgt iedereen voor bewaring en behoud van
de accommodatie en laat deze na gebruik achter in dezelfde staat waarin deze voor gebruik
verkeerde.
Van leden van Flexisport wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten .
Ongecontroleerd trainen, het geen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van
andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.

Algemene voorwaarden Flexisport

Flexisport behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de
huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beeindigen zonder
teruggave van abonnementsgeld.
Opzeggen kan alleen schriftelijk of digitaal gebeuren. U ontvangt dan een bewijs van opzegging. Er
wordt een opzegtermijn gehanteerd van een maand welke aanvangt aan het einde van de periode
waarin men zich op dat moment bevindt, tenzij middels een doktersverklaring kan worden
aangetoond dat de lessen om een medische reden niet meer voortgezet kunnen worden.
Flexisport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door verlies c.q. diefstal
van goederen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontstane letsel- of andere schade tijdens
trainingen evenals letsel- of andere schade die direct of indirect is voortgekomen uit het beoefenen
uit Thai- boksen/ boksen/buiten trainingen van Flexisport.
Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van Thai- boksen/ Boksen risico’s met
zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van beoefening van
Thai-boksen/Boksen en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Thaiboksen /Boksen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal ondergetekende Flexisport en
haar instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
Betaling van de verschuldigde lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor de 1e van de
maand aan Flexisport

