
Geboortedatum

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Telefoonnr.

E-mail adres

man vrouwGeslacht

Wat leuk dat je jouw kind inschrijft bij Shield Academy. We kunnen niet wachten om hem/haar als nieuwste lid 
te verwelkomen in onze lessen. Om alles voor jullie rond te maken hebben we nog enkele gegevens nodig. Kun 
je ons hiermee helpen? Vergeet a.u.b. niet om onze algemene voorwaarden op de achterkant van dit formulier 
goed door te lezen. Zo is alles helder en transparant en kan jouw kind zo snel mogelijk beginnen met Shield! 

Bank- / Gironummer

D D M M J JJ J

anders

Woonplaats

Naam rekeninghouder

Ik betaal tot wederopzegging mijn maandelijkse contributie automatisch en machtig 
Shield Academy om deze contributie af te schrijven van mijn rekeningnummer.

GEGEVENS OUDER/VERZORGER

MACHTIGING INCASSO

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden zoals vermeld op de achterkant van 
dit formulier en ga akkoord met de inhoud hiervan.

VERKLARING

Handtekening ouder/verzorger..........................................................................................

PlaatsDatum
D D M M J JJ J

INSCHRIJFFORMULIER SHIELD ACADEMY

Geboortedatum

Voornaam

Achternaam

jongen meisjeGeslacht

D D M M J JJ J

anders

GEGEVENS KIND

1 keer per week training

2 keer per week training

Ieder kwartaal examen

Gratis shield bracelet

Special real-life seminar

€ 59,95 per maand

DIAMOND

1 keer per week training

Ieder kwartaal examen

Gratis shield bracelet

€ 39,95 per maand

SILVER

1 keer per week training

2 keer per week training

Ieder kwartaal examen

Gratis shield bracelet

€ 49,95 per maand

GOLD

LIDMAATSCHAPVORM



ALGEMENE VOORWAARDEN SHIELD ACADEMY
Als je lid wilt worden dan doen wij dat graag met heldere en transparante 
afspraken. Met je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en 
de huisregels van Shield Academy te accepteren.

ARTIKEL 1: DEFINITIES.
a. Shield Academy: de besloten vennootschap J-Bohorquez B.V. hande-
lend onder de naam Shield Academy, statutair gevestigd te Eindhoven.
b. Academy: de lokale Shield Academy vestiging.
c. De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf en die een lidmaatschap aangaat met betrekking 
tot trainingsactiviteiten.
d. Lidmaatschap: overeenkomst tussen de Shield Academy en de Consu-
ment ter zake van training. 
e. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als 
digitaal. 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming 
en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende het aanbod van Shield 
Academy, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten. 

ARTIKEL 3: LID WORDEN 
a. Je kunt lid worden bij Shield Academy op de volgende manieren:
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.
shield-academy.nl); of
2. Op de Academy door het invullen van het inschrijfformulier. 
a. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 da-
gen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van 
je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven 
zijn in art. 10c. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal 
erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste 
daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op 
de Academy. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te 
zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die peri-
ode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt 
is in deze periode, dan kan Shield Academy naar rato (vanaf de activering 
van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventue-
le inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN 
a.    We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details 
zijn terug te vinden op onze website of het inschrijfformulier.
b.    Bij de inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je 
een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen ga je aan 
voor 1 jaar met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met 
een opzeggingstermijn van een maand.

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING
a.    Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief, 
welke te vinden zijn op de website of het inschrijfformulier. 
b.    Als je lid wordt bij Shield Academy kunnen wij inschrijfgeld in reken-
ing brengen. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt 
worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. 
c.    Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het 
moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtig-
ing gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij 
vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 5d. 
d.    Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen in-
casseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de 
incasso nogmaals naar je bank. 
e.    Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betal-
ingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kun-
nen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering 
uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang 
beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd 
die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de over-
eenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
f.    Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen 
met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen re-
cht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie 
maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is 
dan 5%. 
g.    Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst vindt geen teruggave 
van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 6: VERHUIZING OF BLESSURE
a.    Als je gaat verhuizen, kun je bij onze Academy blijven trainen. Indien er 
geen Academy is in een straal van 25 km van je nieuwe woonadres, dan 
geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te 
beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke 
ingaat op het moment van ontvangst van de schriftelijk opzegging. In dat 
geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door 
een kopie van de inschrijving bij je gemeente.
b.    We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien 
je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van 
je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming 
van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan 

bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat 
bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een dok-
tersverklaring.
c.    Opschorting van je lidmaatschap om welke andere reden dan ook is 
niet mogelijk.

ARTIKEL 7: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP
a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, 
kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. 
Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde 
tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van 
een opzegtermijn van 30 dagen.
c. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan 
je doen op de doormiddel van het contactformulier op shield-academy.nl 
of schriftelijk op de Academy. 
d. Wij streven ernaar in de Academy een omgeving te creëren waarin 
iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je 
niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet 
houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan 
Shield Academy je de toegang tot de Academy ontzeggen en de overeen-
komst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief 
voorbehouden aan Shield Academy. Je opnieuw inschrijven na een 
dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap 
per direct te beëindigen.

ARTIKEL 8: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
a.    Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je 
gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan 
kunt. Je bent zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport 
en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor 
jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan 
deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen 
wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
b.    Shield Academy en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor 
materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die 
je oploopt in onze Academies of gerelateerde activiteiten daarbuiten. 
c.    We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de 
Academy. Shield Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

ARTIKEL 9: SHIELDWEAR KLEDINGVOORSCRIFT
a.    Om een veilige, hygiënische en ordelijke omgeving te waarborgen 
hanteert Shield Academy de volgende kledingvoorschriften die uiterlijk 
een maand na inschrijving ingaan:
1.   Het dragen van een ShieldWear shirt is vereist tijdens de trainingsac-
tiviteiten. Dit shirt is beschikbaar in een basic- en premium-versie voor 
volwassenen en kinderen op de website.
2.  Een lange of korte trainingsbroek in een uniforme zwarte kleur is 
vereist tijdens de trainingsactiviteiten. Deze worden aangeboden in onze 
ShieldWear collectie op de website, maar het staat de Consument vrij om 
zelf een gelijkwaardig alternatief te verzorgen.
3. Bij voorkeur zwarte schoenen met groene veters. Dit is optioneel. Enkel 
de groene veters uit de ShieldWear collectie zijn toegestaan.

ARTIKEL 10: KLACHTEN
a.    Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met 
onze Academies zoveel mogelijk mensen toegang geven tot onze facilite-
iten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard 
graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/
vrouw in onze Academies en in tweede instantie tot Shield Academy’s 
klantenservice via het contactformulier op shield-academy.nl.

ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS
a.    Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over 
jouw persoonsgegevens. Shield Academy verwerkt jouw persoons-
gegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van 
de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming (AVG).
b.    In de privacyverklaring van Shield Academy wordt op een rijtje gezet 
welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij 
dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast 
wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefen-
en op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring 
van Shield Academy kun je terugvinden op onze website.

ARTIKEL 12: CONTACTGEGEVENS SHIELD ACADEMY KLANTENSERVICE
a.    Je kunt de contactgegevens van onze klantenservice vinden op: www.
shield-academy.nl/contact 
c.    Voor veel informatie kun je terecht op de website van Shield Academy: 
www.shield-academy.nl. 

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a.    Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of 
met Shield Academy aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing.
b.    Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tus-
sen de Consument en Shield Academy zullen worden beoordeeld door de 
bevoegde rechter in het arrondissement waar de Academy is gevestigd.


