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  Reglement HG Attack & Defence System 

1. Contributie dient de 1e week van de nieuwe maand betaald te worden 

2. Indien contributie niet tijdig betaald kan worden is uitstel alleen mogelijk indien dit met de eigenaar 

besproken en afgesproken is. 

3. Opzegtermijn: U hebt een opzegtermijn van 1 maand 

4. Op het moment dat er 2 maanden achterstallige contributie is wordt u automatisch uitgeschreven 

uit de vereniging. Op de openstaande contributie blijft een vordering bestaan totdat deze voldaan 

is. Indien betaling uitblijft zal een incassobureau ingeschakeld worden. 

5. Lichamelijke hygiëne: Bij mogelijk onfrisse verschijning op de training kunt u verzocht worden om 

de training te verlaten. 

6. De sportschoolhouder houdt zicht het recht voor om een beperkt aantal weken per jaar als 

vakantieperiode aan te merken: In deze periode zullen de trainingen vervallen, maar is men als lid wel 

contributieplichtig. 

7. Trainingskleding; voor de training is een lange (jogging/training) broek en een t-Shirt voldoende, 

de kleding dient schoon en hygiënisch te zijn. 

8. Broeken en t-shirts met het logo van de vereniging kunnen bij de vereniging gekocht worden, houd 

rekening met levertijden i.v.m. bedrukkingen.   

9. Schoeisel: Wij trainen op sportschoenen, dit omdat dit het meest reële beeld/gevoel geeft ten 

aanzien van straat gerelateerde situaties. Schoeisel dient aan de volgende voorwaarden te voldoen 

• Niet op straat gedragen sportschoenen 

• De zool dient voorzien te zijn van minimaal profiel, een gymschoen met naturel kleurige zool 

zonder profiel zou de voorkeur hebben. Laat bij twijfel vooraf aan de training door de trainer 

beoordelen of jouw schoenen geschikt zijn. 

10. Materialen lijst (te koop bij de vereniging): 

• Bokshandschoenen  • Messen en pistolen 
• Scheenplaten  • Eskrima stokken 
• MMA handschoenen  

11. Toilet en kleedruimte: Het toilet en de kleedruimte dient te allen tijde schoon en opgeruimd achter 

gelaten te worden. Door u achtergelaten kleding of andere zaken zullen gedurende een week voor 

u bewaard worden, indien e.e.a. niet binnen die week opgehaald is dan wordt het weggegooid. 

12. Melding van ziekte of gezondheidsproblemen of gebruik van medicatie dient te allen tijde gemeld te 

worden zodat beoordeeld kan worden of de training voor U geschikt is.  

13. Als hier bij de trainer/eigenaar twijfel over bestaat dan kan u verzocht worden een doktersverklaring te 

overhandigen voordat u (weer) deel mag nemen aan de trainingen. 

14. Afmelding voor een training: indien U ziek of verhinderd bent is het prettig als u dit meldt, een 

WhatsApp of SMS berichtje is voldoende. 

15. De trainingsruimte alsook de kleedruimte en toilet zijn tijdens trainingsdagen en -uren 

toegankelijk. Alle andere niet nader genoemde ruimtes zijn voor iedereen verboden te betreden 

16. Foto's, video's en ander beeldmateriaal: Tijdens de training zullen door de trainer of zijn 

assistenten regelmatig foto's en filmpjes gemaakt worden. Dat beeldmateriaal zal in sommige 

gevallen gebruikt worden op de website en sociale media van de vereniging. Leden of jeugdleden 

of ouders/verzorgers van jeugdleden die niet herkenbaar in beeld willen komen kunnen dit kenbaar 

maken bij hun inschrijving of bij aanvang van de training. 

17. HG Martial Arts Promotions is niet aansprakelijk voor letsel of schade opgelopen tijdens, 

voorafgaand of na de training. 

18. HG Martial Arts Promotions behoudt zich het recht voor om dit reglement periodiek te actualiseren. 

 

 

 

  



 

Versie 24052018 

Privacyverklaring 

 

HG Martial Arts Promotions en  HG Martial Arts Promotions handelend onder de naam HG Attack & 

Defence verwerkt persoonsgegevens en houdt zich hierbij aan de relevante wet- en regelgeving, zoals 

de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Hierbij respecteert HG Martial Arts Promotions de privacy 

van de betrokkenen. HG Martial Arts Promotions is gevestigd aan de Pastoor Erensstraat 30a te 

Landgraaf. Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt 

u contact opnemen met H. Gerritsen onder het telefoonnummer 06-21221941 of per e-mail 

info@hgmap.nl. 

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individu. HG Martial Arts Promotions 

verwerkt de persoonsgegevens voor de ledenadministratie, het beheer van de sportvereniging en 

bijzondere persoonsgegevens, zoals de gezondheidstoestand, voor het geval van calamiteiten of 

ongelukken. Beeldmateriaal wordt enkel en alleen gebruikt voor eigen promotiedoeleinden, zoals het 

plaatsen van foto’s op de website, Facebook, Instagram of andere sociale media. De betrokkene wordt 

hier vooraf toestemming voor gevraagd. 

 

HG Martial Arts Promotions bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer er een 

wettelijke bewaartermijn geldt, zal HG Martial Arts Promotions deze hanteren. In ieder geval zullen de 

persoonsgegevens na 5 jaar na uitschrijving van het lidmaatschap worden vernietigd. HG Martial Arts 

Promotions geeft de persoonsgegevens niet door aan derden. In geval van calamiteiten behoudt HG 

Martial Arts Promotions zich het recht voor om (bijzondere) persoonsgegevens door te geven aan 

hulpverleningsinstanties. 

 

Als betrokkene kunt u een verzoek tot inzage doen van de door HG Martial Arts Promotions verwerkte 

persoonsgegevens. Ook kunt u recht tot correctie van uw persoonsgegevens of een recht tot 

vergetelheid jegens HG Martial Arts Promotions uitoefenen. U kunt deze rechten uitoefenen door 

telefonisch of per e-mail contact met HG Martial Arts Promotions op te nemen. Er wordt dan een 

afspraak met u gemaakt. Bij deze afspraak dient u zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. 

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens in te 

trekken.  Als u een klacht heeft over hoe HG Martial Arts Promotions uw persoonsgegevens verwerkt 

dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

HG Martial Arts Promotions behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te 

actualiseren. 


