
   
 

   
 

 Algemene Voorwaarden Roeiclinics "Bedrijfsroeien" A.L.S.R.V. 

 Asopos de Vliet 

 

1.  Toepasselijkheid 

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die deelneemt aan de 

 roeiclinics "bedrijfsroeien" van de A.L.S.R.V. Asopos de Vliet, hierna te noemen 

 Asopos. 

 

2. Vereisten voor deelname 

 Deelname aan een roeiclinic van Asopos is toegestaan voor een ieder die ten tijde 

 van de roeiclinic de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt en tenminste in het bezit is van 

 het zwemdiploma A. 

 

3. Aanmelden voor deelname 

3.1 De aanmelding voor deelname aan een roeiclinic kan zowel schriftelijk als telefonisch 

 geschieden. Het door Asopos in behandeling nemen van een aanmelding geschiedt 

 ten allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud. Asopos kan aan aanmelding om haar 

 moverende redenen afwijzen. 

3.2 Iedere aanmelding wordt bevestigd met een door Asopos te versturen 

 opdrachtbevestiging. In deze opdrachtbevestiging worden het aantal deelnemers, de 

 overeengekomen tarieven alsmede de plaats en het tijdstip van de training vermeld. 

3.3 De opdrachtbevestiging heeft tot gevolg dat tussen de aanmelder en opleider een 

 overeenkomst ontstaat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. 

3.4 Op basis van de opdrachtbevestiging wordt het aan de training verbonden bedrag 

 aan Asopos verschuldigd.  

3.5  Bij het aangaan van de overeenkomst tussen de aanvrager van de roeiclinic en 

 Asopos heeft de aanvrager de mogelijkheid om tot uiterlijk één week voor aanvang 

 het aantal deelnemers te wijzigen. Bij het niet of te laat doorgeven van het aantal 

 deelnemers zal Asopos uitgaan van de oorspronkelijk in de aanvraag aangegeven 

 hoeveelheid deelnemers voor zowel de roeiclinic als de factuur. 

 

4. Inhoud Roeiclinic 

4.1. Asopos biedt onder begeleiding de beoefening van de roeisport aan op een 

 ergometer, in de roeibak en in boten van het type C4. Eventueel worden aanvullende 

 boottypes en apparaten gebruikt bij de clinic. 
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4.2. In de gevallen dat er sprake is van een vaarverbod of het anderszins niet mogelijk 

 is het water te betreden biedt Asopos een alternatief sportprogramma aan. 

 

5. Uitsluiting van deelname 

 Asopos behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan 

 het roeigedeelte van de clinic wanneer een deelnemer onder invloed is van drugs of 

 alcohol, een deelnemer zichzelf niet kan redden indien hij of zij in het water belandt, 

 of een deelnemer de clinic op enige andere wijze onverantwoord verstoord. 

 

6  Betalingscondities  

6.1 Asopos stuurt een factuur ter zake van de clinic voor de overeengekomen prijs. 

6.2 De factuur dient binnen 30 dagen te zijn voldaan en op de op de factuur aangegeven 

 bankrekening van Asopos zijn bijgeschreven. 

6.3. Bij het in gebreke blijven van het nakomen van de factuur komen de kosten ter 

 verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van de aanvrager van 

 de roeiclinic. Indien deze in gebreke blijft in de tijdige voldoening van de openstaande 

 factuur, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijk opeisbare boete van 15% over het 

 nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 50,00.  

6.4 De aanvrager van de roeiclinic is over de eventueel gemaakte incassokosten de 

 wettelijke handelsrente verschuldigd. 

6.5. Indien de aanvrager van de roeiclinic niet of niet volledig gebruik maakt van het recht 

 tot bijwoning van de roeiclinic, ongeacht door welke oorzaak, dan is er geen recht 

 tot restitutie van de gehele of een deel van de factuur. 

 

7. Annulering 

 Annuleren van de clinic kan tot een week vóór aanvang van de clinic. Het wijzigen 

 van de clinic kan tot uiterlijk vier dagen vóór aanvang van de clinic. De aanvrager is 

 verplicht wijzigingen door te geven aan Asopos, ook als de genoemde termijnen 

 reeds verstreken zijn (in verband met de te maken bootindeling). Indien de genoemde 

 termijnen in dit artikel zijn verstreken is geen vermindering of restitutie van de 

 overeengekomen prijs mogelijk. 

 

8.  Aansprakelijkheid 

 Asopos is niet aansprakelijk voor diefstal of enige andere schade, van welke aard 

 ook, opgelopen voor, tijdens of na de roeiclinics. 
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9.  Rechts- en forumkeuze 

 Op deze algemene voorwaarden en al hetgeen daarmee verband houdt, is 

 Nederlands recht van toepassing. 

 


