Shin tai ryu

心泰流
Tilburg, januari 2016

Regels binnen de Shin tai ryu accomodaties en Algemene voorwaarden bij verhuur en gebruik
van de accommodaties van de Shin tai ryu-ha stichting (Shin tai ryu)
Termen
Onder seizoenhuur wordt verstaan: huur van de accommodatie of gedeelte daarvan voor een vooraf
bepaalde termijn, korter dan 12 maanden aaneengesloten, doorgaans samenvallend met het
overeengekomen seizoen van de activiteit, waarvoor de huurder de accommodatie huurt (bijvoorbeeld
wekenlijks een uur gedurende het seizoen);
Onder incidentele huur wordt verstaan: huur van een accommodatie of gedeelte daarvan voor eenmalig
gebruik of voor een beperkt aantal malen;
Onder huurperiode wordt verstaan: het gedeelte van het jaar gelegen tussen de overeengekomen
aanvang en einddatum van de huurovereenkomst, nooit langer dan 12 maanden;
Onder huurtijd wordt verstaan: de in de huurovereenkomst aangegeven gebruikstijd van het gehuurde
per dag;
Onder huursom wordt verstaan: het bedrag dat de huurder aan de verhuurder dient te betalen voor het
recht van gebruik van het gehuurde en de onkosten;
Onder huurovereenkomst wordt verstaan: de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst
tussen verhuurder en huurder (partijen), krachtens welke de huurder van de verhuurder tegen betaling
het recht krijgt tot gebruik van het gehuurde. Mondelinge of telefonische huurovereenkomsten worden zo
spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd, met verwijzing naar deze voorwaarden. In uitzonderingsgevallen
kan de huurovereenkomst blijken uit de huurnota('s);
Onder medegebruik wordt verstaan: verhuur van een gedeelte van een accommodatie door verhuurder
aan individuele personen of groepen van personen gedurende verhuur of openstellingtijden, waarop van
dat gedeelte tegelijkertijd door derden gebruik wordt gemaakt.
Onder schriftelijke kennisgeving wordt vertsaan: Brieven en E-mail berichten.
Onder accommodatie wordt verstaan de Riki bu dojo (dojo), Himitsu take niwa (tuin), kleedruimten, toilet,
douche, Gyoba (buiten oefenruimte) en Shoryu Chatei (theepaviljoen/tuinhuis) of delen hiervan.

In huur geven en bestemming van gehuurde
De verhuurder geeft het gehuurde in huur aan de huurder, die het gehuurde in huur aanneemt in
de staat, waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurperiode bevindt. De verhuurder staat niet in
voor enig gebrek of onvolkomenheid in of aan het gehuurde, hetgeen ontdekt wordt na aanvaarding door
de huurder, tenzij de huurder aantoont dat de onvolkomenheid of het gebrek voor de aanvaarding
bestond en dat de huurder redelijkerwijs niet op de hoogte had kunnen zijn van de aanwezigheid ervan;
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of voor schade aan of
vermissing van eigendommen of bezittingen van de huurder of van derden, tenzij er sprake is van
toerekenbare verwijtbaarheid (fout) van de verhuurder. Verhuurder is verplicht hiervan kennis te geven
via een mededelingenbord bij de ingang van de accommodatie (Lanciersstraat 90, Tilburg). De huurder

is verplicht zijn leden, bezoekers en andere personen, die hij toelaat in of op het gehuurde, hierop attent
te maken (het bord direct bij binnekomst in de hal en het mededelingenbord in de Riki bu dojo);
Het gehuurde omvat uitsluitend de voor activiteiten bestemde ruimten en gedeelten van de
accommodatie, die door de verhuurder aan de huurder zijn verhuurd. De huurder heeft geen toegang tot
/ of recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde (en eventueel afgesloten) gedeelten van de
accommodatie. De in of op het gehuurde aanwezige personeelsruimten, technische ruimten en
bergruimten behoren niet tot het gehuurde; de huurder heeft tot deze ruimten alleen toegang met
uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. De kleedruimten, toilet en douche behoren wel tot het
gehuurde;
Het gehuurde en de daarbij behorende voorzieningen en ruimten, alsmede de door de verhuurder
beschikbaar gestelde voorzieningen (zoals attributen) mogen door de huurder alleen gebruikt worden
overeenkomstig de aard en de bestemming ervan. Het is niet toegestaan met scherpe wapens de
accommodatie te betreden. Andere wijze van gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan. Gebruik
van het gehuurde voor andere doeleinden dan de activiteit is alleen dan toegestaan, indien de
verhuurder aan de huurder vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. De verhuurder kan aan deze
toestemming nadere voorwaarden verbinden.
Gebruik van het gehuurde
De accommodaties zijn in principe gesloten op de volgende dagen: algemeen erkende christelijke
feestdagen (Paasdag, Pinksterdag, Kerstdag), op nieuwjaarsdag, op de dag waarop de verjaardag van
de koning(in) gevierd wordt, alsmede op nationale feest- en rouwdagen. In overleg met huurder kan de
verhuurder besluiten van de sluitingsdagen af te wijken, zonodig onder het stellen van nadere
voorwaarden aan de huurder;
De huurder is verantwoordelijk voor alle door of vanwege hem toegelaten personen en goederen, die
zich in of op het gehuurde bevinden, en hij is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het
gebruik van het gehuurde en de hem ter beschikking gestelde attributen. De huurder dient zorg te
dragen voor voldoende toezicht en voor handhaving van de orde, alsmede de veiligheid van personen
zo goed mogelijk te bevorderen en het ontstaan van schade aan het gehuurde en de zich daarin of op
bevindende goederen zoveel mogelijk te voorkomen. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat het
toezicht wordt uitgeoefend door daartoe bevoegde personen, die in het bezit zijn van de daartoe vereiste
diploma's, aantekeningen of certificaten. De verhuurder kan van de huurder het tonen van de vereiste
kwalificaties verlangen;
Gebruikers worden niet tot het gehuurde toegelaten voordat de verantwoordelijke leid(st)er vanwege de
huurder aanwezig is. De verantwoordelijke leid(st)er verlaat het gehuurde pas nadat alle gebruikers het
gehuurde hebben verlaten, en draagt zonodig zorg voor (controle op) het afsluiten van water, elektra,
deuren en hekken. De verantwoordelijke leid(st)er verlaat het gehuurde pas nadat alles schoongemaakt
is en het afval heeft meegenomen;
Dienstdoende en andere medewerkers van de verhuurder, die in of op het gehuurde moeten zijn
vanwege werkzaamheden of uit hoofde van hun functie, hebben te allen tijde toegang tot het
gehuurde. De huurder dient aanwijzingen van deze medewerkers onverwijld en stipt op te volgen.
De betreffende medewerkers moeten zich desgevraagd kunnen legitimeren;
Het in het voorgaande lid bepaalde geldt evenzeer voor personen, die zich als deelnemer aan
(sport)activiteiten, bezoeker of gast vanwege de huurder in of op het gehuurde bevinden. Zij zijn
evenzeer verplicht de aanwijzingen en richtlijnen, die zijn aangebracht of gegeven door medewerkers
van de verhuurder stipt en te allen tijde op te volgen. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen,
richtlijnen en mededelingen kan leiden tot verwijdering van of uit de accommodatie en het ontzeggen
van de toegang tot de accommodatie, hetzij definitief, hetzij voor een door of namens de verhuurder of
het openbaar gezag te bepalen periode;
De huurder is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens het gebruik in of aan het gehuurde en de hem
ter beschikking gestelde (sport-)attributen en andere goederen is ontstaan. De huurder dient door hem
geconstateerde schade onverwijld te melden aan de verhuurder. Indien de verhuurder na het gebruik
door de huurder schade constateert, die niet bij hem is gemeld, zal verhuurder de laatste huurder
aanspreken voor de schade, tenzij deze kan aantonen dat de schade redelijkerwijs niet tijdens zijn

huurtijd kan zijn ontstaan. De verhuurder draagt zorg voor herstel van de schade; de huurder dient de
kosten van herstel op eerste aanzegging aan de verhuurder te vergoeden.
Beperkingen voor de huurder
De verhuurder heeft het recht het gehuurde tijdelijk voor gebruik te sluiten, indien onvermijdelijke, geen
uitstel gedagende werkzaamheden zulks noodzakelijk maken. De verhuurder zal hierbij zoveel mogelijk
rekening trachten te houden met reeds vastgelegde verhuringen en in overleg met de betrokken
huurders zoeken naar alternatieven via verschuivingen in tijden of het aanbieden van vervangende
accommodatie. Indien dit niet mogelijk is, heeft de huurder recht op restitutie of creditering van een naar
evenredigheid berekend deel van de huursom;
De huurder zal binnen de huurtijd werkzaamheden moeten toestaan, indien deze werkzaamheden
kunnen worden verricht terwijl gebruik van het gehuurde door huurder mogelijk is. Indien de huurder niet
kan beschikken over het gehuurde tengevolge van werkzaamheden door of vanwege de verhuurder en
alternatieven in tijd of accommodatie ontbreken, heeft de huurder recht op restitutie of creditering van
een naar evenredigheid berekend deel van de huursom. De huurder heeft eveneens recht op restitutie of
creditering van een naar evenredigheid berekend deel van de huursom, indien partijen niet in
overeenstemming geraken over de door de verhuurder geboden alternatieven. De huurder heeft echter
geen recht op vergoeding van enige door hem en/of derden gemaakte kosten en/of geleden schade;
Indien het gehuurde door enig van buiten komend onheil zodanig wordt beschadigd of wordt
verwoest dat herstel binnen redelijke termijn niet kan worden verwacht en de verhuurder geen
vervangende accommodatie kan aanbieden, wordt de overeenkomst geacht van rechtswege te zijn
geëindigd op de dag dat het onheil plaats vond. De verhuurder zal de huurder dan de huursom over de
resterende termijn restitueren. De huurder heeft geen recht op vergoeding van de door hem en/of
derden gemaakte kosten en/of geleden schade. De verhuurder is niet verplicht om het gehuurde
opnieuw aan te leggen c.q. op te richten;
Indien in het geval van incidentele huur de verhuurder het gehuurde ten onrechte aan twee
verschillende huurders heeft verhuurd voor gebruik gedurende dezelfde huurtijd (dubbele verhuur) en
de verhuurder geen vervangende accommodatie kan aanbieden aan de laatste huurder, heeft deze
recht op restitutie van de door hem betaalde huursom. Deze huurder heeft geen recht op vergoeding van
de eventueel door hem en/of derden gemaakte kosten en/of geleden schade;
De huurder mag het gehuurde of een gedeelte daarvan niet onderverhuren of anderszins in gebruik
geven aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder;
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder is het de huurder niet toegestaan:
a. in of op het gehuurde consumpties of andere goederen te (doen) verstrekken, tenzij de verhuurder
toestemming heeft gegeven tot het oprichten en exploiteren van een tuinhuis of paviljoen. Hierbij zijn op
de exploitatie de gemeentelijke richtlijnen met betrekking tot het paracommercialisme van toepassing.
De verstrekking van consumpties mag dan alleen in buiten, het tuinhuis of paviljoen plaatsvinden;
b. in of op het gehuurde kraampjes, tenten, keetwagens of andere tijdelijke of permanente opstallen op
te richten. De huurder dient zelf zorg te dragen voor verkrijging van de voorgeschreven vergunningen
en/of ontheffingen;
c. consumpties te (doen) nuttigen anders dan in de daarvoor bestemde ruimten. Indien tot de
accommodatie, waarvan het gehuurde deel uitmaakt, een horecabedrijfsruimte behoort, heeft de
exploitant daarvan het alleenrecht tot verkoop en verstrekking van consumpties in of op het gehuurde.
De huurder kan hiervan alleen afwijken indien met de betreffende exploitant daarover overeenstemming
is bereikt en de verhuurder vooraf daartoe toestemming heeft verleend en de huurder in het bezit is van
de vereiste vergunningen en/of ontheffingen van de daartoe bevoegde instanties;
d. permanente reclame aan te brengen; deze is gebonden aan algemene gemeentelijke voorschriften;
e. wijzigingenen of aanpassingen van welke aard dan ook in of aan het gehuurde te (doen)
aanbrengen (geen schoeven, spijkers gebruik in het hout en steen etc.);
f. commerciële radio en/of televisieopnamen te (doen) maken anders dan na overleg met de verhuurder;
g. lichtinstallaties, warmwater en verwarmingsinstallaties en andere energieverbruikende apparaten op
het gehuurde c.q. in de kleedkamers te (doen) oprichten, te (doen) aanbrengen en te (doen) gebruiken.
Aan toestemming zijn nadere voorwaarden verbonden, die op aanvraag kosteloos worden toegezonden;
Het gebruik van het gehuurde voor evenementen, waarvan de aard niet overeenkomt met het normale
gebruik van het gehuurde of evenementen, die commercieel zijn, is alleen mogelijk na vooraf verkregen

schriftelijke toestemming van de verhuurder. De verhuurder kan aan deze toestemming nadere
voorwaarden verbinden met betrekking tot de huurprijs, eventuele extra door de verhuurder te maken
kosten en het (doen) aanbrengen van reclame. De verhuurder kan een aandeel verlangen in de
ontvangsten uit entreegelden en reclame, commerciële radio en/of televisieopnamen en foto en videoopnamen anders dan voor privé-gebruik. Tevens kan de verhuurder een aandeel verlangen in de
ontvangsten van door de huurder te plegen horeca en/of andere verkoopactiviteiten.
Huursom, wijze van betaling en verzuim
De huurder dient de huursom voor het gehuurde bij vooruitbetaling te voldoen op de in de
huurovereenkomst, huurbevestiging of huurnota aangegeven wijze. De betaling dient voor het verstrijken
van de op de nota aangegeven vervaldatum te hebben plaatsgevonden. Uitgezonderd het geval van
incidentele huur kan de huursom in meerdere termijnen worden gesplitst; de vervaldata worden dan
telkens op de nota vermeld. Indien de verhuring binnen tien werkdagen voor het gebruik van het
gehuurde plaatsvindt, dient de huurder de huursom contant te betalen aan de verhuurder;
Bij niet tijdige betaling zal de huurder een aanmaning tot betaling ontvangen. Als twee weken na de
verzenddatum van de aanmaning niet alsnog betaald is, zal de huurder van rechtswege in verzuim zijn
zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. De huurder wordt bij niet tijdige betaling, naast het
openstaande huurbedrag, een bedrag van € 15,00 berekend bij tweede aanmaning. Daarnaast kan de
wettelijke rente in rekening worden gebracht over het openstaande bedrag, ingaande vanaf de
vervaldatum. Hierbij wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend. Alle kosten,
die door de verhuurder worden gemaakt om betaling te verkrijgen van hetgeen de huurder is
verschuldigd, komen geheel voor rekening van de huurder tot het bedrag van het werkelijke beloop van
die kosten;
Indien de huurder langer dan twee weken (te rekenen vanaf de datum van verzending van de
aanmaning) in verzuim is, is de verhuurder gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen uit de
huurovereenkomst jegens de huurder op te schorten. Zulk een opschorting geschiedt door middel van
een schriftelijke kennisgeving daarvan aan de huurder en met ingang van het in die kennisgeving
bepaalde tijdstip. Vanaf dat tijdstip is het recht van de huurder op het gebruik van het gehuurde
opgeschort en is hem de toegang tot het gehuurde en de accommodatie, waarvan het gehuurde deel
uitmaakt, ontzegd. Bedoelde kennisgeving kan ook reeds voorwaardelijk geschieden binnen de
vorengenoemde termijn van twee weken voor het geval het verzuim van de huurder langer dan die
termijn mocht voortduren. Indien het verzuim van de huurder tenminste vier weken (te rekenen vanaf de
datum van verzending van de aanmaning) heeft geduurd, is de verhuurder bevoegd om de
huurovereenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen. Zulks geschiedt door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan de huurder en met ingang van het in die kennisgeving bepaalde tijdstip. Deze
kennisgeving kan ook reeds voorwaardelijk geschieden binnen de genoemde termijn van vier weken
voor het geval het verzuim van de huurder langer dan die termijn mocht voortduren. Na beëindiging van
de huurovereenkomst is de verhuurder geheel vrij om het gehuurde terstond opnieuw aan een derde te
verhuren zonder dat de huurder deswege jegens de verhuurder enigerlei aanspraak op
schadevergoeding kan doen gelden. Kennisgevingen en aanmaningen als in dit lid bedoeld dienen te
geschieden bij aangetekend schrijven met eenvoudige ontvangstbevestiging.
Beëindiging van de huurovereenkomst
De huurovereenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde
huurperiode. Indien de huurovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd, kan deze bij aangetekend
schrijven door ieder der partijen worden opgezegd tegen het einde van het seizoen met inachtneming
van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Indien de huurder een natuurlijke persoon is en deze
komt te overlijden, eindigt de huurovereenkomst van rechtswege met ingang van de eerste dag van de
maand volgend op die waarin de huurder is overleden. Het bepaalde in BW 7A:1611 is niet van
toepassing;
Indien de huurder het gehuurde na het einde van de huurperiode nog in gebruik heeft, ontstaat
daardoor geen nieuwe huur, maar heeft de verhuurder het recht om maatregelen te nemen tot
beëindiging van het gebruik door de huurder. Het bepaalde in BW 7A:1609 is niet van toepassing. De
extra tijd alsmede alle eventueel door de verhuurder te maken kosten (zoals die van schoonmaken,
herstel van schade, inzet van extra personeel en andere kosten voor het weer gebruiksgereed maken
van het gehuurde) zullen aan de huurder in rekening worden gebracht. De huurder dient de extra tijd en
de berekende kosten op eerste aanzegging aan de verhuurder te voldoen. Indien het langer gebruik

door de huurder leidt tot huurderving en schadeclaims van volgende gebruikers, zullen deze kosten
eveneens op de huurder worden verhaald en door deze op eerste aanzegging aan de verhuurder
voldaan moeten worden;
De huurder heeft het recht de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. De huurder dient de
verhuurder bij aangetekend schrijven schriftelijk bericht te zenden. Bij een huur van een jaar geldt een
opzegtermijn van drie maanden; bij seizoenhuur en incidentele huur geldt een opzegtermijn van vier
weken.
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te beëindigen, indien de huurder een of
meer bepalingen uit de huurovereenkomst niet of niet voldoende nakomt, nadat de verhuurder de
huurder hierop tenminste eenmaal schriftelijk heeft geattendeerd en de huurder in de gelegenheid heeft
gesteld om zijn verplichtingen alsnog naar behoren na te komen binnen de daarvoor gestelde termijn.
Deze beëindiging door de verhuurder geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving bij
aangetekend schrijven aan de huurder, en kan ook voorwaardelijk geschieden voor het geval de huurder
in gebreke mocht blijven met de behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen binnen de daartoe gestelde
termijn;
Bij tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder heeft de huurder recht op
restitutie of creditering van het naar rato resterende gedeelte van de huursom vanaf de datum waarop
de huurovereenkomst eindigt, tenzij deze eindigt, omdat de huurder zijn verplichtingen niet is
nagekomen. Bij tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder blijft de huurder de
huursom verschuldigd over de periode, die als opzegtermijn in acht had moeten worden genomen;
De verhuurder heeft het recht om in verband met bijzondere evenementen, of gebeurtenissen het
gehuurde geheel of gedeeltelijk tijdelijk aan de verhuur te onttrekken. Indien het verhuurde reeds is
verhuurd, zal verhuurder met de huurder in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg treden en aan de
huurder vervangende accommodatie aanbieden, of de huurder restitutie dan wel creditering van een
evenredig deel van de huursom verlenen;
De huurder is verplicht om bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde in goede staat,
schoon en geheel ontruimd aan de verhuurder op te leveren op het daartoe door de verhuurder te
bepalen tijdstip. Eventuele door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen of veranderingen dienen
door de huurder vóór het einde van de huurovereenkomst op zijn kosten ongedaan gemaakt te worden,
ongeacht of die voorzieningen of veranderingen met of zonder toestemming van de verhuurder zijn
aangebracht, een en ander tenzij de verhuurder na overleg met de huurder anders bepaalt;
De huurder heeft bij het einde van de huurovereenkomst geen recht op enigerlei vergoeding voor door
hem zelf aangebrachte voorzieningen of veranderingen, tenzij de verhuurder anders bepaalt. In geval
van gedwongen beëindiging van de huurovereenkomst van de zijde van de verhuurder, omdat de
accommodatie een andere bestemming krijgt, zal in overleg met de huurder een vergoeding voor de
door de huurder aangebrachte voorzieningen of veranderingen bepaald worden;
In geval van niet nakoming van het hierboven bepaalde is de huurder van rechtswege in verzuim zonder
dat daartoe enigerlei aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Als dan heeft de verhuurder het recht om
zonder nadere mededeling aan de huurder al die werkzaamheden te (doen) verrichten, die nodig zijn om
het gehuurde in de toestand te brengen waarin het door de huurder aan de verhuurder had behoren te
worden opgeleverd. Alle kosten van die werkzaamheden alsmede de kosten van eventuele
gerechtelijke procedures tot ontruiming komen geheel voor rekening van de huurder tot het werkelijke
beloop van die kosten.
Slotbepalingen
De verhuurder kan in bijzondere gevallen, na overleg met de huurder deze, al dan niet tijdelijk,
ontheffing verlenen van een der voormelde voorwaarden;
In gevallen waarin noch de Algemene Voorwaarden, noch de bijzondere voorwaarden per
accommodatie (hieronder vermeld), noch het Burgerlijk Wetboek voorzien, en bij enig geschil over de
voorwaarden beslist het bestuur, op voorstel van de voorzitter. Dit laat onverlet het recht van partijen om
het besluit ter toetsing voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Bijzondere voorwaarden
In de dojo en theepaviljoen/tuinhuis mag niet worden gerookt. In de dojo mag men geen schoenen
dragen en in in het theepaviljoen/tuinhuis mogen geen naaldhakken gedragen worden;
In de tuin(en) blijft men op de paden en begeeft men zich niet op het mos of tussen de planten;
De dojo is niet alleen een oefenruimte maar ook een vereringsruimte. Men moet zich respectvol
gedragen binnen de dojo ter beoordeling van de voorzitter van de Shin tai ryu;
Bij activiteiten in de accommodaties zijn er Dojo regels die normaal ook gelden voor deelnemers van de
Shin tai ryu-ha Stichting (Shin tai ryu). Deze zijn hieronder en in de dojo beschikbaar.
Beste deelnemers, huurders en gasten,
Wij hopen dat U een prettige tijd heeft binnen de accommodaties van de Shin tai ryu!
Met vriendelijke groeten,

Mark Sterke

Corné van de Sanden,

Bestuur Shin tai ryu-ha Stichting (Shin tai ryu)
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詳細: www.shintairyu.nl / www.bushi.eu & info@shintairyu.nl

Shin tai ryu: Centrum voor Japanse krijgskunsten, cultuur en tuin
Riki bu dojo en Himitsu take niwa: Lanciersstraat 90, 5017 CT Tilburg
Telefoon: 06-11220232 ・www.shintairyu.nl・info@shintairyu.nl.・ KvK 41097270

Shin tai ryu
Deelname en bezoek bepalingen (Dojo bepalingen).
a. De Dojo bepalingen zijn van kracht voor deelnemers en bezoekers van de oefenruimte (Dojo) en percelen.
b. U brengt een bewijs mee van uw huisarts dat u kunt deelnemen aan de stages of activiteiten of u verklaart dat u gezond
bent. Tevens brengt u een kopie van uw paspoort mee met op de achterzijde uw handtekening. U vult het inschrijfformulier
volledig in. U betaalt de inschrijfbijdrage. Bij aanmelding brengt u de genoemde zaken mee en geeft deze aan de
Hoofdmeester. Na acceptatie door de hoofdmeester bent u deelnemer voor een proeftijd van 6 maanden die kan overgaan in
het aspirant leerlingschap van de Shin tai ryu-ha Stichting of organisatie.
c. U, de meerderjarige of ouder of voogd, welke optreedt als deelnemer neemt deel aan de activiteiten op geheel eigen risico
en ziet op voorhand af van smartengeld, onkosten, vergoedingen en/of dergelijke.
d. Het bestuur of organisatie, Hoofdmeester en Familiehoofd nemen geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
van deelnemers bij ongevallen en schade in welke zin dan ook.
e. U houdt zich aan de instructie van de docent en/of Hoofdmeester.
f. De (stage-)bijdragen worden geïnd bij vooruitbetaling per termijn (half jaar), in de 1e week van september en 2e week van
februari. U betaalt in gesloten couvert met vermelding van de oefenbijeenkomsten en uw naam (Japanse methode).
g. Dat u (tijdens de oefenbijeenkomsten/stage/les) de mat en Dojo niet zonder noodzaak en kennisgeving aan de docent
betreedt of verlaat.
h. U traint na de proeftijd normaliter in een zwarte/blauwe jas (uwagi), zwarte/blauwe broek (zubon), witte band (obi) en bij een
Meester-graduatie een donker blauwe of zwarte formele geplisseerde broekrok (hakama).
i. Op feestdagen en schoolvakanties worden er geen stages gegeven.
j. Verzuimde stages kunnen in onderling overleg (indien mogelijk) ingehaald worden. Reeds betaalde (stage-) bijdragen
worden niet gerestitueerd.
k. Alleen bij ernstige ziekte of ongeval worden de stagebijdragen onderling geregeld (bewijs van ziekte of ongeval van de
huisarts is noodzakelijk).
l. Verzuimde stages en vakanties moeten doorbetaald worden. Elke deelnemer heeft een opkomstplicht van 80% van het
aantal te volgen oefenbijeenkomsten.
m. U plaatst of draagt geen scherpe voorwerpen op de mat.
n. Dat u de kleedruimten, oefenruimte (Dojo) en/of erf/ tuin niet betreedt als u niet aan de activiteiten deelneemt of geen
toestemming heeft.
o. Dat u de Dojo niet bevuilt of vernielingen aanbrengt. Schade door u veroorzaakt moet door u vergoed worden.
p. Dat u geheel verzorgd aan de stages deelneemt.
q. Dat u tijdens de stages rust en stilte betracht en geen onnodige gesprekken voert, roken, dragen van schoenen en het
aanbrengen van stoffen in het haar is verboden.
r. Het is verboden een ander graduatiekenmerk te dragen dan waar men volgens de Shin tai ryu graduatie bepalingen recht op
heeft.
s. Dat u de naam van de leergang niet in diskrediet brengt.
t. De technieken, tactieken en leerstellingen etc. van de Shin tai ryu zijn uitsluitend voor persoonlijke zelfverdediging
en beoefening hiervan uitsluitend in Shin tai ryu-ha Stichting of organisatie verband.
u. De Shin tai ryu verbiedt iedere persoon of deelnemer, die niet de daartoe door de Shin tai ryu (- ha) Stichting verleende
bevoegdheid bezit, het instrueren van technieken, tactieken en leerstellingen aan personen of organisaties buiten de leergang.
De aangegane verplichting vervalt niet bij beëindiging van het deelnemerschap van de Shin tai ryu-ha Stichting of organisatie.
v. De Dojo is niet een openbare gelegenheid, maar is op de eerste plaats bestemd voor de beoefening van de Shin tai ryu Bu
jitsu (krijgskunsten) door de Hoofdmeester of Familiehoofd van deze familiaire leergang. Andere mensen kunnen na
toestemming van de
Hoofdmeester gebruik maken van de Dojo (deelnemers) en deelnemen aan de oefeningen.
w. Iedereen die gebruik maakt van de aangeboden accommodatie heeft deze voor gebruik geïnspecteerd en als zodanig
geaccepteerd.
x. Bij inschrijving (tot deelnemer) gaat u akkoord met alle statuten, reglementen en regels. Deze liggen ter inzage op het
secretariaat en in de dojo.
y. Beëindiging van de activiteiten geschiedt door schriftelijke opzegging een maand voor beëindiging, aan het bestuur of
Hoofdmeester.
z. In alle gevallen waarin de statuten, reglementen en regels niet voorzien beslist het familiehoofd.

