
Jayra - Overeenkomst / Contract lidmaatschap voor de sport(en): 
 

Voor ________________________ op ___________ groep _______ 
Eenmalige kosten: 
Administratie/Inschrijfkosten   : € 35,00    
Lesgelden/kosten: 
Lesgeld per maand bedraagt    : € ….1x per week / € …. 2x per week / € …. onbeperkt 
Overige kosten: 
Membership (behalve peuterjudo)    : € 25 per jaar 
 

 
Gegevens minderjarig lid: 

 

 
Gegevens meerderjarig lid of 

Ouder / Wettelijke vertegenwoordiger/ster: 
    

 
Voor-  en achternaam: 

M / V  
Voor- en achternaam:  

M / V 

 
Geboortedatum: 

  
Geboortedatum: 

 

 
Adres: 

  
Adres: 

 

 
Postcode: 

  
Postcode: 

 

 
Woonplaats: 

  
Woonplaats: 

 

 
Telefoonnummer: 

  
Telefoonnummer: 

 

 
Mobiele nummer: 

  
Mobiele nummer: 

 

 
E-mail adres: 

  
E-mail adres: 

 

 
 

  
Datum inschrijving: 

 
 

Hoe heeft u ons 
gevonden:  
 

______________________________  
Handtekening: 
Door ondertekening van deze 
overeenkomst verklaart u akkoord 
te gaan met onze voorwaarden en 
privacy verklaring 
 

 

 
Machtiging doorlopende SEPA Incasso overeenkomst 

 
     
IBAN rekeningnummer  : …………………………………………………………………...................... 
 
 
Achternaam + voorletter(s) : ……………………………………………………………………………… 
 
 
Adres    : ……………………………………………………………………………. 
 
 
Postcode en Plaats  : ……………………………………………………………………………. 
 
 
Land    : ……………………………………………………………………………. 
 
 
Datum:                         Handtekening: 
 
  

 
 

 
 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
Ø Jayra om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw 

bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en 
Ø Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van Jayra  

Naam incassant: Jayra  
KvK: 72940891 
Adres incassant: postbus 44051 
Postcode / Plaats incassant: 3006 HB Rotterdam 
Land incassant: Nederland 
Incassant – ID: NL46ZZZ568034430000 

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u akkoord te 
gaan met onze voorwaarden  en privacy verklaring 
 
 



 
 

Correspondentieadres:    
Jayra  

Postbus 44051, 3006 HB 
Rotterdam 

www.jayra.nl 
contact@jayra.nl 

Infolijn: 06 15 16 42 85
    

 
             KvK nummer: 72940891                                                                                      

IBAN rekeningnummer: NL03ABNA0972450823 
BIC: ABNANL2A 

ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN JAYRA  
Gevestigd aan de Gashouderstraat 38 te (3061 EK) Rotterdam 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  72940891 
 
Artikel 1. Inschrijving 
Het inschrijven voor een lidmaatschap is mogelijk vanaf 18 jaar. Minderjarigen 
mogen zich inschrijven indien één van de ouders en/of wettelijke 
vertegenwoordiger de overeenkomst medeondertekent. 
 
Artikel 2. Duur van het lidmaatschap 
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur. 
 
Artikel 3. Opzegging van het lidmaatschap 
Het lidmaatschap kan slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de 
lopende maand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Onder 
“schriftelijk” wordt in deze voorwaarden tevens verstaan per e-mail. 
 
Artikel 4. Maandelijkse lesgelden 
De lesgelden dient telkens per maand vooraf te worden voldaan door middel van 
automatische incasso, waartoe het lid Jayra machtigt. Betalingen van de lesgelden 
lopen het gehele jaar door ook gedurende schoolvakanties, sportschoolsluiting en 
sluitingen wegens wedstrijden, ziekte, ongevallen, overmacht, etc. Met het 
vaststellen van de hoogte van de lesgelden en de jaarlijkse bijdrage is hiermee al 
rekening gehouden. Het opschorten van de maandelijkse lesgelden is slechts in 
uitzonderlijke gevallen mogelijk en zal telkens per individueel geval door Jayra 
worden beoordeeld. Het lid kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Jayra 
deze opschorting toepast. 
 
Artikel 5. Jaarlijkse bijdrage 
Naast de lesgelden is het lid telkens per jaar een eenmalige bijdrage aan Jayra 
verschuldigd ad € 25,00. Deze bijdrage wordt telkens in december afgeschreven 
voor het daaropvolgende jaar. Indien een lid gedurende het lopende jaar instroomt, 
zal deze jaarlijkse bijdrage naar rato in rekening worden gebracht. Er vindt geen 
restitutie van de jaarlijkse bijdrage plaats, ook niet wanneer een lid het 
abonnement gedurende het lopende jaar opzegt. 
 
Artikel 6. Prijswijziging 
Jayra is gerechtigd haar prijzen voor lesgelden en de jaarlijkse bijdrage eenmaal per 
jaar te indexeren. 
 
Artikel 7. Examens en privélessen 
De kosten voor examens en privélessen zijn niet bij de lesgelden inbegrepen. 
 
Artikel 8. Openingstijden 
Jayra stelt de openingstijden, alsmede de lesroosters, leslocaties, lesvormen en 
tarieven vast en behoudt zich het recht voor deze op ieder gewenst moment te 
wijzigen. Eventuele wijzigingen worden ten minste 30 dagen voor het ingaan van de 
wijziging schriftelijk kenbaar gemaakt. Het lid heeft het recht het lidmaatschap 
tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt op te zeggen. 
 
Artikel 9. Afwezigheid 
In het geval van afwezigheid van het lid bij een van de lessen of examens, blijft het 
lid de volledige lesgelden c.q. examengelden verschuldigd. Er vindt geen restitutie 
van reeds betaalde lesgelden of abonnementsgelden plaats. 
 
Artikel 10. Niet-tijdige betaling 
Indien de lesgelden of de jaarlijkse bijdrage niet van de door het lid opgegeven 
bank- of girorekening kon worden afgeschreven, behoudt Jayra zich het recht voor 
om de vordering, nadat Jayra het lid schriftelijk heeft aangemaand alsnog tot 
betaling over te gaan, uit handen te geven aan een incassobureau en het lid verdere 
deelname aan de lessen en activiteiten van Jayra (tijdelijk) te ontzeggen totdat de 
openstaande bedragen zijn voldaan. Alle kosten voor invordering (zowel 
gerechtelijk als buitengerechtelijk) komen voor rekening van het lid. 
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid 
Jayra, haar directie en haar medewerkers en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor 
schade of letsel die het lid of derden tijdens de lessen of het 

verblijf in de sportschool lijdt c.q. oploopt. Voorts aanvaardt Jayra 
geen aansprakelijkheid voor schade letsel dat door een derde aan 
het lid wordt toegebracht tijdens het verblijf in de sportschool of 
tijdens lessen. Deelname aan één of meerdere van de door Jayra 
aangeboden sporten geschiedt geheel voor eigen risico. Voorts 
aanvaardt Jayra en haar directie geen aansprakelijkheid voor 
zoekgeraakte, gestolen of beschadigde eigendommen van het lid 
en/of derden. 
 
Artikel 12. Schade aan het gebouw en eigendommen van Jayra 
Schade toegebracht door leden en/of derden aan de inventaris c.q. 
het gebouw van Jayra, dan wel aan zaken of gebouwen die door 
Jayra van derden worden betrokken bij de uitvoering van de 
overeenkomst, door leden en/of derden, is verhaalbaar op grond 
van wettelijke aansprakelijkheid. 
 
Artikel 13. Lichamelijke conditie 
Het lid dient de sportinstructeur tijdig te informeren over eventuele 
(lichamelijke) beperkingen, bijzondere condities, blessures of letsel, 
zodat de instructeur hier tijdens de lessen rekening mee kan 
houden. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het consulteren van 
huisarts, voordat hij/zij aan één of meerdere van de sporten 
deelneemt of wanneer hij/zij last heeft van blessures of letsel. 
 
Artikel 14. Uitsluiting van deelname en ontzegging van toegang 
Leden en/of ouders/verzorgers van het lid, die zich schuldig maken 
aan wangedrag, overlast bezorgen, de instructies van de instructeur 
niet opvolgen, de huisregels van Jayra niet in acht nemen, in strijd 
handelen met de onderhavige voorwaarden of die de goede naam 
van één of meer medewerkers/instructeurs van Jayra in diskrediet 
brengen, kunnen tijdelijk of permanent de toegang tot de 
sportschool worden ontzegd. Leden verliezen in dat geval hun recht 
langer deel te nemen aan lessen, doch behouden hun lopende 
betalingsverplichtingen. 
 
Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden 
Jayra behoudt zich het recht voor om de onderhavige voorwaarden 
op ieder gewenst moment, eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen 
ten minste 30 dagen voor het ingaan van de voorgenomen wijziging, 
schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Het lid heeft het recht het 
lidmaatschap tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt 
op te zeggen. 
 
Artikel 16. Portretrecht 
Jayra behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s welke 
worden gemaakt tijdens lessen, open dagen, demonstraties, 
examens, en dergelijke, te openbaren ter promotie van haar 
zakelijke activiteiten, waaronder doch niet uitsluitend publicatie 
daarvan op haar website, in advertenties en social media. Het lid 
geeft Jayra hiertoe door het aangaan van het lidmaatschap 
onherroepelijk toestemming en zal afzien van een eventueel beroep 
doen op de portretrechten ter zake. 

 


