
 

  
             Pagina 1 van 5     versie 1.1 

 

Algemene voorwaarden Workshops - Shidoshi-do 
 
 
 

1. Spelregels reserveren en boeken van een workshop 
 
1.1 U kunt alleen een datum voor een workshop reserveren en boeken, die minimaal één 

week in de toekomst ligt* . Het reserveringssysteem houdt hier automatisch rekening 
mee; 
 
Voorbeeld : Als u op dinsdag 9 april op onze site bent en een workshop wilt gaan 
reserveren en boeken, kunt u een datum kiezen vanaf 16 april (of later), waarop de 
workshop daadwerkelijk wordt gegeven. 
 
In deze week controleren wij de beschikbaarheid van de gymzaal en boeken wij deze 
bij de zaalverhuurder. U heeft zo voldoende tijd om de betaling te voldoen en sturen 
wij u na betaling per e-mail een bevestiging dat de workshop doorgaat. 
 
*In het geval dat u op zeer korte termijn een workshop wilt houden, neemt u dan a.u.b. 
contact met ons op via het contactformulier of stuur een mail naar 
info@shidoshi-do.nl   
 
Wij kunnen dan kijken naar de mogelijkheden om op zeer korte termijn een workshop 
te realiseren. I.v.m. de beschikbaarheid van de gymzaal is de kans dat dat lukt vaak 
niet groot. 
 
 

1.2 Een geboekte workshop zal alleen doorgaan wanneer: 
 

• de gymzaal*  op de door u gekozen datum en tijd beschikbaar is 
 

• de beschikbaarheid van de zaal controleren wij direct na ontvangst van uw 
reservering bij de zaalverhuurder 

 
• u het volledige te betalen bedrag**  minimaal 4 dagen vóór de start van de 

workshop via iDEAL heeft voldaan 
 
• u na betaling van ons per e-mail een bevestiging krijgt, dat de workshop doorgaat 

op de datum en tijd die u zelf gekozen heeft 
 

* Indien de gymzaal niet beschikbaar is gebleken, nemen wij zo spoedig mogelijk 
contact met u op om de datum (en eventueel tijd) te verzetten 
 
 ** Indien uw betaling van het volledige bedrag niet op tijd bij ons binnen is, wijzen wij 
uw reservering automatisch af en wordt de betreffende datum en tijdstip weer 
vrijgegeven in ons systeem.  
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2. Spelregels annuleren van een workshop  
 
2.1 Een gereserveerde/geboekte workshop kan alleen door u kosteloos worden 

geannuleerd, indien de annulering minimaal 4 dagen vóór de datum van de workshop 
per e-mail (u kunt hiervoor een reply sturen op een van onze e-mail betreffende de 
workshop) of via het contactformulier op onze site bij ons binnen is gekomen; 
 

2.2 Indien de annulering te laat bij ons binnen is, brengen wij het reeds volledig betaalde 
bedrag in rekening en volgt er géén restitutie 

 
 
 

3. Betaalwijze 
 
3.1 Op dit moment betaalt u een workshop bij Shidoshi-do altijd met iDEAL; 

 
3.2 Nadat wij uw reservering hebben verwerkt, ontvangt u van ons een e-mail met daarin: 

 

• de factuur in PDF formaat 
• de link naar onze iDEAL betaalpagina. Zo kunt u gemakkelijk en veilig uw 

workshop arrangement bij ons betalen via uw eigen vertrouwde bankomgeving. 
 
 
 

4. Kleding 
 
4.1 Voor de workshops schrijven wij geen kleding voor. Wij zeggen altijd dat de beste 

kleding is hetgeen waar de deelnemers zich het prettigst in voelen; 
 
De meeste deelnemers aan onze workshops dragen een T-shirt en een joggingbroek. 
Wel oefenen wij tijdens de workshop altijd op blote voeten. 
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5. Hygiëne en veiligheid 
 

5.1 Alle deelnemers van de workshop dienen vóór de start van de workshop zelf thuis te 
controleren of; 
 

• de nagels van handen en voeten kort zijn. Bij te lange nagels zou men elkaar tijdens 
de workshop per ongeluk (kleine) verwondingen kunnen toebrengen, wat absoluut 
voorkomen kan en moet worden 

 

• u (grote of kleine) wondjes heeft. Bedek eventuele wondjes met een pleister of 
gaasje 

 
5.2 Alle sieraden moeten i.v.m. de veiligheid van de deelnemers en de Sensei worden 

afgedaan 
 

Kleine oorbellen hoeven niet uit (liever wel), maar moeten dan wel worden afgedekt 
met bijvoorbeeld een pleister; 
 

5.3 Als een deelnemer een blessure, pijn, wond/wondje of andere lichamelijke beperkingen 
heeft, geef dat dan vóór het begin van de workshop aan bij de Sensei, zodat de leraar 
daar tijdens de workshop rekening mee kan houden. 

 
 

 
6. Houding en gedrag 

 
6.1 Alle deelnemers dienen minstens 10-15 minuten vóór aanvang van de workshop 

aanwezig te zijn; 
 

6.2 Alle apparaten, die geluid kunnen maken, (zoals smartphones en tablets) die eigendom 
zijn van deelnemers of aanwezige toeschouwers en tevens van de Sensei, moeten in de 
stille of trilmodus worden gezet; 

 
6.3 Wanneer een deelnemer tijdens een workshop toch bereikbaar moet zijn in geval van 

een (mogelijke) noodsituatie, moet de deelnemer dit vóór de start van de workshop bij 
de Sensei aangeven. Het het geluid mag dan worden aangezet nadat de Sensei daar 
nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De toestemming geldt dan alleen voor 
het betreffende workshop; 

 
6.4 Alle deelnemers hebben vóór, tijdens en na elke workshop een vriendschappelijke en 

respectvolle houding tegenover elkaar en de Sensei; 
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6.5 Wanneer een deelnemer een medische indicatie heeft, (bijvoorbeeld een besmettelijke 
ziekte, voet en/of huidziekte, suikerziekte, epileptische aanvallen, ADHD, autisme of 
een andere medische indicatie) dient dit tijdens het maken van een reservering via het 
reserveringssysteem te worden vermeld op het scherm waar de aanvrager zijn/haar 
persoonlijke gegevens invult. 

 
Het is voor de Sensei en voor bestuur uiterst belangrijk, dat wij kennis hebben van de 
medische gezondheid van elk deelnemer en de aard van zijn/haar medische 
gezondheid kennen. Alleen dan kan Shidoshi-do rekening houden met een medische 
indicatie van een deelnemers; 

 
6.6 Deelnemers die verkouden zijn, dienen tijdens elke workshop zelf 

voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat zij andere deelnemers, 
de Sensei en of aanwezige toeschouwers besmetten/ aansteken; 

 
6.7 Alle aanwijzingen van de Sensei dienen respectvol te worden opgevolgd; 

 
6.8 De Sensei heeft het recht om deelnemers die gewelddadig, wanordelijk of 

ongedisciplineerd gedrag vertoont de deelname aan de workshop te beeïndigen en de 
toegang tot de Dojo te ontzeggen Betreffende deelnemers dienen de Dojo en daarmee 
de workshop direct te verlaten. Dergelijk gedrag wordt bij Shidoshi-do niet 
geaccepteerd; 
 

6.9 Wanneer een deelnemer agressief en of gevaarlijk gedrag vertoond en/of waarbij het  
betreffende deelnemers het risico neemt om een ander deelnemer, de Sensei of een 
toeschouwer opzettelijk te verwonden, wordt het betreffende deelnemer de toegang tot 
de Dojo onmiddellijk ontzegd. 
 
De Sensei zal melding maken bij het bestuur van Shidoshi-do waarna zij een melding 
maken bij de politie. De betreffende deelnemer is vanaf dat moment niet meer welkom 
bij de workshops van Shidoshi- do; 

 
Als een deelnemer om bovenstaande reden de workshop moet verlaten, volgt er in dat 
geval géén restitutie van het reeds betaalde bedrag voor de workshop 

 
6.10  Deelnemers van de workshop mogen geen enkel geleerde vechtkunst techniek buiten 

de Dojo gebruiken om een ander te verwonden of letsel toe te brengen. De technieken 
uit de workshop zijn bedoeld ter verdediging en niet om een gevecht te starten.  
 
Alleen in uiterste nood of levensbedreigende situaties en alleen ter zelfverdediging van 
aanvallen mogen de geleerde technieken worden gebruikt.  
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7. Aansprakelijkheid Shidoshi-do 
 

7.1 Het bestuur en de Sensei van Shidoshi-do Shotokan Karate-do zijn niet aansprakelijk 
voor verlies, diefstal, persoonlijke en/of materiële schade in of buiten de Dojo, dat 
vóór- tijdens of na een workshop door een deelnemer, Sensei zonder opzet is 
veroorzaakt 

 
 

   

8. Slotbepaling 
 

8.1  Alle deelnemers van de workshop dienen vóór deelname aan de workshop op de 
hoogte te zijn van deze Algemene voorwaarden Workshops 


