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    Algemene voorwaarden  

    samenwerkingen Judoschool Ukemi 
 

 

Artikel 1  Algemeen 

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 

samenwerkingen, in de vorm van: clinics, workshops en projecten, 

uitgevoerd door (leraren van) Judoschool Ukemi (hierna: ‘Ukemi’) met 

scholen, BSO’s, bedrijven en andere instanties (hierna ‘Partij’). 

1.2  Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Ukemi, 

onder het aanvraagformulier. Ook worden deze altijd per e-mail aan de 

partij toegestuurd bij aanvragen of voorafgaand aan goedkeuring van de 

gemaakte afspraken, zoals bij het kennismakingsgesprek omschreven.  

1.3  Ukemi behoudt het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen 

of aan te vullen. Deze zijn dan van toepassing op alle daarop volgende 

overeenkomsten die nog niet goedgekeurd zijn door zowel Ukemi als de 

partij. 

 

Artikel 2  Samenwerking 

2.1  Nadat de partij via de website, telefonisch of per email meer 

informatie opvraagt, ontvangt de partij een prijsindicatie vanuit Ukemi.  

Bij akkoord volgt een kennismakingsgesprek op locatie en wordt tezamen 

de offerte opgesteld en afspraken gemaakt aangaande de samenwerking. 

2.2  Prijzen als in de offerte omschreven en de gemaakte afspraken zijn 

enkel van toepassing op die betreffende samenwerking. Deze geven de 

partij geen enkel recht voor samenwerkingen die daarop kunnen volgen. 

2.3  Om verwarring te voorkomen wordt op onze offertes altijd de prijs 

exclusief- en daarna inclusief BTW vermeld. 

2.4  Na het kennismakingsgesprek en het opstellen van de offerte en de 

afspraken, volgt er een email van Ukemi aan de partij. In deze email staat 

alles nogmaals duidelijk omschreven, in PDF bestand, met daarbij het 

verzoek om een bevestiging van de partij.  

2.5  Indien de partij akkoord is, wordt dit bevestigd middels een reactie 

op de email (zoals omschreven in ‘2.4’) en is de overeenkomst volledig.  

2.6  In geval van een duidelijke fout (typefout, rekenfout of andere 

vergissing) in de gezamenlijk opgestelde offerte of afspraken, is dat 

slordig. Zowel Ukemi als de partij zijn aan deze fout of vergissing niet 

gebonden. In dat geval zal er direct een nieuwe offerte worden 

toegestuurd. 

2.7  Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 2 maanden, na die 

periode heeft Ukemi het recht eventueel gewijzigde voorwaarden en/of 

tarieven te hanteren en dient er een nieuwe offerte opgesteld te worden. 
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Artikel 3  Levering en gemiste lessen 

3.1  Nadat de overeenkomst is afgerond levert Ukemi de lessen zoals met 

de partij is overeengekomen in de offerte.  

3.2  Ukemi houdt zich te allen tijde aan de overeengekomen afspraken.  

3.3  In geval van verzuim aan de kant van Ukemi (bij ziekte, vakantie etc. 

van leraar) zal hierover zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden. 

Ukemi tracht altijd een passende vervanger te vinden. Mocht dit niet 

lukken biedt Ukemi aan de gemiste les(sen) na het traject in te halen, 

door daar één week achteraan te plakken. Mocht hier geen ruimte voor 

zijn zal de gemiste les worden beschouwd als niet gegeven en in 

mindering worden gebracht op de factuur. 

3.4  In geval van verzuim aan de kant van de partij verwacht Ukemi ook 

zorgvuldigheid. De partij meldt uiterlijk 12 uur van te voren af. Ook dan 

zal Ukemi trachten de gemiste les(sen) in te halen na het 

overeengekomen traject. 

3.5  Mocht de partij verzaken door niet (tijdig) af te melden worden de 

gemiste lessen beschouwd als gegeven en worden dus volledig in rekening 

gebracht. 

3.6  Tijdens schoolvakanties kunnen lessen worden gewijzigd en/of 

vervallen. Dit zal altijd na overleg van beide kanten worden besloten.  

3.7  Op officiële feestdagen en tijdens de kerstvakantie verzorgt Ukemi 

geen les. 

 

Artikel 4  Betalingen 

4.1  Bij het kennismakingsgesprek wordt de offerte volledig opgesteld en 

zijn zowel Ukemi als de partij bekend met het overeengekomen bedrag. 

4.2  Het overeengekomen bedrag staat vast en zal uitsluitend wijzigen als 

gevolg van mutatie in het aantal overeengekomen lessen (zoals 

omschreven in ‘3.3'). Na de overeengekomen lessenserie wordt door 

Ukemi een factuur opgesteld en opgestuurd naar het opgegeven 

emailadres.  

4.3  De betaling van die factuur wordt verwacht binnen de wettelijke 

termijn. De partij kan altijd contact opnemen bij vragen over een factuur 

of betaling. 

4.4  Indien de partij verzaakt de factuur tijdig te betalen, stuurt Ukemi 

een herinnering. Mocht de partij ook na ontvangst van de herinnering 

binnen die aangegeven termijn niet betalen, is Ukemi genoodzaakt een 

incassobureau in te schakelen. De eventuele extra kosten die dit met zich 

meebrengt zullen verhaald worden op de partij. 
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Artikel 5  Materialen 

5.1  Tijdens de samenwerking krijgt de partij materialen van Ukemi 

(judopakken, bokshandschoenen, judomatten etc) in bruikleen. Zowel de 

partij als Ukemi zien erop toe dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze 

materialen.  

5.2  In geval van opslag van materialen is de partij, buiten de lessen om, 

aansprakelijk en ziet erop toe dat deze veilig worden opgeborgen.   

5.3  Het is de partij of derden niet toegestaan om de materialen te 

gebruiken voor andere doeleinden dan de overeengekomen lessen.  

5.4  In geval van (onopzettelijke) schade aan de materialen, tijdens de 

lessen, valt dit onder het risico van Ukemi. 

5.5  In geval van (onopzettelijke) schade aan de materialen, buiten de 

lessen, valt dit onder het risico van de partij.  

 

Artikel 6  Privacy en sociale media 

6.1  Ukemi hanteert een protocol om privacy te waarborgen van de leden, 

deze is te vinden op de website. Dit protocol is tevens van toepassing op 

samenwerkingen. In het privacy protocol staat dat Ukemi zorgvuldig 

omgaat met persoonlijke informatie en beeldmateriaal van alle sporters. 

6.2  Sociale media zijn voor Ukemi een vooraanstaand middel voor 

promotie en zichtbaarheid in de omgeving, daar zal Ukemi bij iedere 

samenwerking ook gebruik van willen maken. Dit wordt in de afspraken bij 

het kennismakingsgesprek zorgvuldig behandeld. 

6.3  Ukemi zal, in geval van eerdere goedkeuring van partij, berichten en 

foto’s plaatsen over de samenwerking waarin de partij genoemd kan 

worden. Dit kan een foto van de lege zaal of (bij hoge uitzondering) de 

rug van een kind zijn.   

Uit voorzorg worden kinderen nooit (herkenbaar) op deze foto’s geplaatst, 

zonder dat daar schriftelijk toestemming voor is gegeven.  

6.4  Ukemi heeft geen invloed op begeleiders, verzorgers/ouders en 

anderen die foto’s en video’s maken tijdens de lessen. Ukemi zal een ieder 

erop wijzen zorgvuldig om te gaan met foto’s en video’s. Ukemi is niet 

aansprakelijk voor beeldmateriaal dat wordt gemaakt en gedeeld door 

derden (zoals omschreven in ‘8.3’). 

 

Artikel 8  Vervolgen en beëindigen samenwerking 

8.1  Ukemi en de partij gaan een samenwerking met elkaar aan voor de 

duur zoals omschreven in de overeenkomst. Daarna kan deze worden 

beëindigd of verlengd, door weer een nieuwe samenwerking aan te gaan.    

8.2  De tarieven, termijnen en andere afspraken van het voorgaande 

project geven de partij geen recht voor daaropvolgende samenwerkingen 

(omschreven in ‘1.3’ en ‘2.2’). Indien Ukemi hierin een wijziging dient 

door te voeren behoudt Ukemi dit recht en zal dit direct communiceren.  
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8.3  Wanneer de partij niet meer verder wenst te gaan met Ukemi, kan dit 

per e-mail of telefoon worden vermeld. De samenwerking stopt dan direct 

of na afloop van de afgesproken periode. Partij is wel verplicht het 

volledige overeengekomen bedrag te betalen van eventueel nog lopende 

samenwerkingen.  

 

Artikel 9  Aansprakelijkheid 

9.1  Deelname aan de lessen onder leiding van Ukemi geschiedt geheel op 

eigen risico. Ukemi aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade of 

gevolgschade door blessures of letsel ontstaan bij deelname aan een van 

de lessen. 

9.2  Ukemi is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte-, schade aan- of 

diefstal van eigendommen, ook niet binnen de lessen. Deelnemers wordt 

aangeraden geen waardevolle spullen mee te nemen naar de les, laat 

deze thuis. 

9.3  Indien (een leraar van) Ukemi met opzet schade aan andermans 

eigendommen veroorzaakt of bewust onvoorzichtig is geweest, is Ukemi 

wel aansprakelijk voor de schade. De partij wordt dan ook verzocht Ukemi 

daar direct van op de hoogte te stellen. 

9.3  Ukemi is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor 

beeldmateriaal dat binnen de lessen door anderen wordt gemaakt en 

gedeeld, zonder toestemming. Ukemi wijst een ieder er uiteraard op 

zorgvuldig met beeldmateriaal om te gaan. 

9.4  Ukemi werkt met een aantal leraren die de lessen op de scholen 

verzorgen. Wij selecteren onze leraren met grote zorg omdat zij 

grotendeels  het succes van de samenwerking bepalen. Eén van de criteria 

van Ukemi is dat alle leraren in het bezit zijn van een VOG. Mocht zich 

toch een incident voordoen met een leraar, stelt Ukemi zich niet 

aansprakelijk. Wanneer de partij niet tevreden is over een leraar zijn/haar 

gedrag, wenst Ukemi direct op de hoogte gebracht te worden. 


