
ALGEMENE VOORWAARDEN iTURN 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder turnster tevens verstaan de wettelijk 

vertegenwoordiger(s) van de turnster.  

 

1.2 Onder turnseizoen wordt verstaan de periode van 1 september tot en met 26 juni van 

enig jaar.  

 

1.3 Onder het lesgeld is begrepen alle reguliere trainingen. Trainingen buiten de vaste 

trainingszalen van i-Turn en/of extra trainingen buiten de overeengekomen trainingen 

worden apart in rekening gebracht.  

 

1.4  

 

Artikel 2. Inschrijving en opzegging 

2.1 Met de inschrijving bij i-Turn door middel van het inschrijfformulier komt een 

trainingsovereenkomst tot stand tussen i-Turn en de turnster.  

2.2 De inschrijving vindt plaats voor het gehele turnseizoen, tenzij sprake is van een op 

zichzelf staande korte cursus.  

2.3 De inschrijving voor het gehele turnseizoen verplicht tot betaling van het volledige 

lesgeld.  

2.4 Opzegging is mogelijk vóór de aanvang van het nieuwe turnseizoen en wel uiterlijk op 

31 mei. Opzegging geschiedt schriftelijk of per e-mail naar: opzeggen@i-turn.nl 

Wanneer de opzegging i-Turn niet tijdig heeft bereikt of niet schriftelijk is gedaan, 

heeft i-Turn het recht het lesgeld voor het nieuwe turnseizoen in rekening te brengen.  

2.5 In geval van tussentijdse beëindiging is het lesgeld over het gehele turnseizoen 

verschuldigd, tenzij hier van te voren overleg over is geweest. Slechts in gevallen van 

langdurige ziekte of blessure van de turnster waarbij een doktersverklaring aan i-Turn 

wordt verstrekt, of in geval van verhuizing naar een - te veraf gelegen - andere 

woonplaats, kan hiervan worden afgeweken. Een en ander steeds ter beoordeling 

van i-Turn. Verzoeken om restitutie van het lesgeld dienen steeds schriftelijk te 

worden gedaan.  

2.6 Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen per 

omgaande schriftelijk te worden doorgegeven aan i-Turn. 

 

 

 



Artikel 2. Lesgeld en betalingsvoorwaarden 

2.1 Betaling van het lesgeld vindt plaats door overmaking van het verschuldigde lesgeld 

op bankrekeningnummer NL21 INGB 0793583608 t.n.v. M Ockhuysen., uiterlijk 

binnen twee weken na de op de factuur vermelde datum. 

2.2 Ingeval van een trainingsovereenkomst voor één dag per week dient het gehele 

lesgeld in één of twee keer te worden voldaan. Vanaf drie trainingsdagen is het 

mogelijk in vier gelijke termijnen te voldoen.  

2.3 Bij instroming van een turnster gedurende de loop van het turnseizoen, wordt het 

lesgeld berekend naar verhouding van het aantal resterende trainingen tot het einde 

van het turnseizoen. 

2.4 i-Turn is gerechtigd het lesgeld te wijzigen. Wijziging van het lesgeld zal plaatsvinden 

met ingang van een nieuw turnseizoen en steeds uiterlijk vóór 1 juni worden 

aangekondigd. Indien de turnster het niet eens is met een verhoging van het lesgeld, 

dan kan de trainingsovereenkomst op deze grond worden opgezegd.  

2.4 Indien het verschuldigde lesgeld ook na aanmaning daartoe niet tijdig wordt voldaan, 

zal i-Turn de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle kosten 

verbonden aan deze incasso, waaronder maar niet beperkt tot administratie- en 

aanmaningskosten, incassokosten en overige buitengerechtelijke kosten, komen voor  

rekening van de betalingsplichtige.  

2.5 i-Turn behoudt zich voorts het recht voor om bij het uitblijven van betaling van het 

lesgeld na aanmaning, de betreffende turnster uit te sluiten van de trainingen. 

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid 

3.1 Tenzij door de turnster wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen 

of nalaten door i-Turn die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in 

het kader van de hoedanigheid van i-Turn als trainer dient te worden betracht, is i-

Turn niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen en schade die plaatsvinden op de 

locaties en of accommodaties waar i-Turn haar trainingen uitoefent of evenementen 

organiseert. Evenmin is i-Turn aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als 

gevolg van het bijwonen van een training of cursus. 

3.3  i-Turn is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in 

acht nemen door de turnster van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht 

nemen van aanwijzingen van i-Turn en of haar docenten. 

3.4 Iedere aansprakelijkheid van i-Turn dan wel van haar docenten, medewerkers en 

vrijwilligers, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 

onder de aansprakelijkheidsverzekeraar van i-Turn wordt uitbetaald met inbegrip van 

het bedrag van het eigen risico. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht 

genomen worden:| 

 

a. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en 



gederfde winst, door welke oorzaak dan ook ontstaan. De turnster zal zich 

desgewenst zelf tegen dergelijke schade dienen te verzekeren. 

 

b. i-Turn is niet aansprakelijk voor schade (van welke aard dan ook) die door of 

tijdens de uitvoering van de trainingsovereenkomst wordt toegebracht aan zaken. 

 

Artikel 4. Risicoacceptatie 

4.1 De turnster is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het 

beoefenen van sport. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na 

afloop van het bijwonen van een training of cursus en kan gevolgen hebben voor de 

gezondheid of de lichamelijke conditie van de turnster. 

 

Artikel 5. Verzekering 

5.1 Iedere turnster dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke 

aansprakelijkheid. I-Turn adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te 

sluiten.  

5.2 Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald 

worden op de veroorzaker van de schade.  

5.3 De turnster draagt eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, 

sieraden en dergelijke. Van diefstal uit de trainingszalen en kleedkamers van  i-Turn 

wordt in alle gevallen aangifte gedaan. 

 

Artikel 6. Toestemming foto’s en andere beeldopnamen 

6.1 Het aangaan van de trainingsovereenkomst met i-Turn houdt tevens toestemming in  

voor het tijdens i-Turn activiteiten maken van foto’s en/of andere beeldopnamen 

waarop de turnster wordt getoond, tenzij door de turnster van te voren schriftelijk is 

aangegeven hiermee niet akkoord te gaan. 

6.2 Deze toestemming houdt tevens in dat de betreffende foto’s en/of andere 

beeldopnames door i-Turn voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden,  

tenzij schriftelijk is aangegeven hiermee niet akkoord te gaan. 

 

Artikel 7. Overige bepalingen 

7.1 Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de 

trainingsovereenkomst.  

7.2. Met de inschrijving bij i-Turn wordt de turnster tevens lid van de KNGU. 



7.3 Wedstrijdturnsters in divisie 1,2 & 3 dienen in het bezit te zijn van een geldig wedstrijd 

paspoort. Deze wordt aangevraagd door i-Turn bij de KNGU. De kosten van het 

wedstrijdpaspoort á €13,00 zullen worden verhaald op de ouder/verzorger. 

7.4 Wanneer uw zoon of dochter turnt in de wedstrijdgroep van i-Turn is de 

ouder/verzorger daarmee verplicht om bij enige activiteit van i-Turn eenmaal per jaar 

te assisteren dan wel op een wedstrijd dan wel tijdens een demonstratie.  

 

Voor akkoord: 

Datum: 

Ouder, verzorger: 

 

_________________________ 


