ALGMENE VOORWAARDEN
BUDDHAGYM
LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN
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Buddha-Gym: de ondernemer die een fitnessclub exploiteert.
Lid/Leden: degene die met Buddha-Gym een lidmaatschapsovereenkomst heeft gesloten of gaat sluiten.
Overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst/het lidmaatschap
Lidmaatschapsvoorwaarden: de algemene voorwaarden van Buddha-Gym zoals opgenomen in de volgende bepalingen.
Leden ontvangen een exemplaar van deze Lidmaatschapsvoorwaarden bij inschrijving. De Lidmaatschapsvoorwaarden zullen tevens bij Buddha-Gym ter
inzage liggen. Leden worden geacht de Lidmaatschapsvoorwaarden bij het aangaan van de Overeenkomst te lezen en verklaren door ondertekening van de
Overeenkomst akkoord te gaan met de inhoud van de voorwaarden. Dat geldt ook voor een digitale aanmelding of inschrijving voor een training.
Door ondertekening van de Overeenkomst gaat het Lid ook akkoord met de inhoud van het (eventueel) geldende (huishoudelijk) reglement van BuddhaGym, dat van tijd tot tijd naar eigen goeddunken door Buddha-Gym gewijzigd kan worden.
Het Lid wordt toegelaten tot Buddha-Gym en haar faciliteiten indien hij/zij voldoet aan de lidmaatschapsbepalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst.
Buddha-Gym streeft ernaar om ieder (nieuw) Lid een goede begeleiding en training te geven. Dit ter waarborging van een veilig en juist gebruik van de
fitnessapparatuur bij Buddha-Gym. Als Leden niet vertrouwd zijn met (een onderdeel van) de fitnessapparatuur of bepaalde oefeningen, dienen zij BuddhaGym en/of éen van haar trainers om advies vragen.
Het Lid begrijpt dat (groeps-)fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur niet zonder risico zijn. Leden sporten bij Buddha-Gym op eigen risico.
Het aanbod van Buddha-Gym wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door Buddha-Gym aangegeven termijn of
actieperiode. Onder het aanbod volt onder andere, doch niet uitsluitend:
- de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
- de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten en/of trainingen.
Buddha-Gym behoudt zich het recht voor om trainingen en/of openingstijden te wijzigen. Dit geldt ook voor het laten vervallen van trainingen waar
onvoldoende deelnemers voor zijn aangemeld.
De Overeenkomst is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar.
De Overeenkomst geeft Leden recht om gebruik te kunnen maken van alle beschikbare sportfaciliteiten binnen het gekozen lidmaatschap.
Bij afsluiting van een Overeenkomst gaat het lidmaatschap in met ingang van de dag van afsluiten voor een 4-weekse periode.
Het Lid heeft 2 dagen bedenktijd na ondertekening van de Overeenkomst om het aangegane lidmaatschap kosteloos te annuleren. Dit herroepingsrecht
eindigt op het moment dat het Lid gebruik heeft gemaakt van de sportfaciliteiten.
Buddha Gym behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.
Door het aangaan van de Overeenkomst gaat het Lid akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode van vier weken vanaf de vastgestelde ingangsdatum
tot de vastgestelde einddatum (de “Lidmaatschapsperiode”).
De verschuldigde lidmaatschapsgelden worden in rekening gebracht en worden voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
Indien het Lid in gebreke blijft met het voldoen van enige betaling, dan heeft Buddha Gym het recht om het resterende openstaande saldo op te eisen. De
toegestane rente en alle kosten van invordering, waaronder, maar niet beperkt tot, kosten van het incassobureau, gerechtelijke kosten en eventuele
advocaatkosten, worden bij het Lid in rekening gebracht.
Indien een betaling na de afgesproken datum wordt voldaan, komen de eventuele bijkomende kosten voor te late betaling, waaronder de kosten van het
innen van de betaling door het ingeschakelde bedrijf, voor rekening van het Lid.
Bij het Lid kunnen bijkomende servicekosten in rekening worden gebracht voor iedere controle, creditcard, of niet uitvoerbare betaling i.v.m. onvoldoende
middelen of voor een andere reden.
Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Buddha Gym bevoegd om het Lid de toegang tot Buddha Gym te ontzeggen. De
betalingsverplichting blijft bestaan.
Als het Lid niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van Buddha Gym in verband met ziekte of aantoonbaar letsel, kan hij/zij de Overeenkomst
tijdelijk laten stopzetten voor een aaneengesloten periode van maximaal 2 weken. Buddha Gym heeft in dit geval het recht op een bewijsstuk dat de ziekte
of het letsel aantoont, bijvoorbeeld een verklaring van de behandeld arts of specialist of een behandelkaart.
De tijdelijke stopzetting als bedoeld in artikel 8.1 zal de lengte van de Overeenkomst met de duur van de stopzetting verlengen.
De Overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode van tijdelijke stopzetting.
Tijdelijke stopzetting van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.
Onder de volgende omstandigheden kan het Lid de Overeenkomst beëindigen:
- De Overeenkomst kan door het Lid worden beëindigd door middel van opzegging via een schriftelijke kennisgeving aan Buddha Gym. Er geldt een
opzegtermijn van 2 weken.
Als het Lid vanwege medische redenen, bijvoorbeeld door ziekte of letsel, niet in staat is om Buddha Gym te gebruiken. Buddha Gym heeft in dit kader recht
op een doktersverklaring of behandelbewijs waaruit de medische reden blijkt;
- Het Lid kan de Overeenkomst beëindigen als hij/zij gedurende de looptijd van de Overeenkomst verhuist buiten een straal van 35 kilometer van de locatie
van Buddha Gym Beëindiging van de Overeenkomst geschiedt in dat geval door minimaal 2 weken van tevoren een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de
gemeente waarnaar is verhuisd aan Buddha Gym te overhandigen. De Overeenkomst zal in dit geval eindigen op de laatste dag van de eerstvolgende
periode;
Tussentijdse beëindiging door Buddha Gym is met onmiddellijke ingang mogelijk indien het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden schendt,
tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Buddha Gym of jegens een ander
clublid of teamlid van de Buddha Gym.
Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in de gevallen zoals genoemd in 9.2 niet terugbetaald.
Bij inschrijving kan het Lid in sommige gevallen ontvangen een toegangscode. Deze toegangscode wordt uitsluitend door het Lid persoonlijk gebruikt om
toegang te krijgen tot de Buddha Gym. Toegangscode is niet overdraagbaar.
Buddha Gym wordt 24 uur per dag bewaakt met behulp van videocamera’s.
Leden zijn verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als een Lid niet (zeker) weet hoe een apparaat dient te worden gebruikt,
kan hij/zij om hulp vragen bij het personeel van de Buddha Gym.
Het Lid dient de bediening van het alarmhorloge te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de melder
kan Buddha Gym de kosten daarvan op het Lid verhalen, al dan niet in combinatie met een boete van € 250,00.
Van Leden wordt verwacht dat zij – naast het huishoudelijk reglement – alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de Club. In het bijzonder
moeten Leden zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van apparatuur. Leden zijn zich bewust van het feit dat
Buddha Gym op tijden onbemand is. Op zulke momenten dient het Lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij/zij niet vertrouwd is.
Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren
laten vergezellen door een ander Lid. Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren dus niet toegestaan.
Leden dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken conform de regels en overeenkomstig de aanwijzingen.
Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken is in Buddha
Gym niet toegestaan en kan leiden tot schorsing of beëindiging van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 8.2, al dan niet in combinatie met een boete
van € 250,-.
Het is de verantwoordelijkheid van het Lid dat de door hem/haar (of zijn/ haar gast) gebruikte apparatuur schoon achterblijft en de door hem/haar (of
zijn/haar gast) gebruikte gewichten en andere attributen op hun plaats zijn teruggelegd.
Leden dienen schone sportschoenen te dragen in de loods die alleen binnen worden gebruikt.
Het maken van foto’s door Leden (met inbegrip van het nemen van beelden door middel van een mobiele telefoon of ander apparaat) is verboden in elke
ruimte van de Buddha Gym.
Buddha Gym staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
Buddha Gym onderwerpt de apparatuur en overige voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
Buddha Gym staat ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over de kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
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Buddha Gym zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
Het Lid dient zich te houden aan het bepaalde in de Overeenkomst, het huishoudelijkreglement en deze Lidmaatschapsvoorwaarden.
Het Lid dient de instructies en aanwijzingen van Buddha Gym c.q. de medewerkers van Buddha Gym op te volgen.
Het Lid dient wijzigingen in zijn/haar persoonsgegevens, zoals het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer, tijdig schriftelijk of
elektronisch aan Buddha Gym mede te delen.
Buddha Gym is tegenover het Lid enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen
zoals bedoeld in artikel 12 van deze voorwaarden en voor schade die voor rekening en risico van Buddha Gym komt. Buddha Gym is niet aansprakelijk voor
schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er sprake is van onrechtmatig handelen van Buddha Gym. Dit laatste geldt ook voor auto’s, en alles wat
zich in de auto’s bevindt, die geparkeerd staan bij Buddha Gym of in de buurt van de 2 locaties.
Buddha Gym zal zich afdoende verzekeren tegen haar ondernemings-risico’s. De aansprakelijkheid van Buddha Gym is beperkt tot het verzekerd bedrag,
vermeerderd met het eigen risico.
Het Lid is tegenover Buddha Gym aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn/haar verplichtingen
zoals bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden en voor schade die voor rekening en risico van het Lid komt.
Buddha Gym kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. Buddha Gym zal de voorgenomen wijzigingen van
tevoren aankondigen.
Buddha Gym verwerkt persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende (inter-) nationale wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In het Privacy beleid, vindbaar op de website van de Buddha Gym, staat welke persoonsgegevens Buddha Gym verwerkt, het doeleinde voor deze verwerking
en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan.
Op alle Overeenkomsten waarop deze Lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.

EVENEMENTEN VOORWAARDEN
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Activiteiten: alle programma’s, evenementen en activiteiten die door Buddha Gym worden georganiseerd.
2. Deelnemer: alle bedrijven, de consument en de individuele deelnemer die gebruik maakt van één van de diensten van Buddha Gym.
3. Buddha-Gym: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buddha Gym, bekend onder kvk: 72230940
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Buddha Gym en een deelnemer. Vorenstaande voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
Artikel 3. Offerte
1. Aan de hand van de wensen of doelstellingen van Deelnemers worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma
beschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de Deelnemer verzonden.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld
Artikel 4. Overeenkomst
Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor een door Buddha Gym georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk of mondeling. Men kan zich zowel
telefonisch als per e-mail voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op de aanmelding,
bevestiging of reservering.
Artikel 5. Inachtneming van de risico’s
Een Deelnemer die of (1) de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend, of (2) het formulier heeft getekend met betrekking tot het meedoen aan de
activiteit, of (3) gewoonweg aan de activiteit mee doet, verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de
activiteiten waaraan wordt deelgenomen en alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben gemeld. Iedere Deelnemer dient wat betreft de
gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Buddha Gym mag de overeenkomst wijzigen wegens gewichtige omstandigheden.
2. Buddha Gym houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte.
3. Wijzigingen in groepsgrootte dienen schriftelijk, uiterlijk 14 dagen voor de datum van de activiteit, te worden gemeld. Vorenstaande tenzij uit de
correspondentie blijkt dat het risico op een minder aantal Deelnemers was ingecalculeerd bij de (groep of organisator van) de Deelnemer. Bepalend is de datum
waarop Buddha Gym het annuleringsbericht ontvangt. Wijzigingen die binnen deze termijn worden doorgegeven zullen niet worden verrekend.
4. Bij wijziging van een arrangementsdatum door Deelnemer houdt Buddha Gym zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de prijs,
met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.
Artikel 7. Volmachten
1. Enkel en alleen de directie van Buddha Gym – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van Buddha Gym – is bevoegd om
in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
2. Degene, die namens de (groep van) Deelnemer(s) optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.
3. Bij bevestiging van een activiteit bij Buddha Gym wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging, groep of instelling en de
contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.
Artikel 8. Hoofdelijke aansprakelijkheid
Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Tevens dient de Deelnemer de
mogelijke risico’s en voorwaarden ten minste 48 uur voor de geplande activiteit aan de overige deelnemers toe te lichten.
Artikel 9. Schade
1. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de Deelnemer
c.q. deelnemer betaald worden.
2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Buddha Gym en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt
geschaad, kan de betreffende Deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende
Deelnemer.
Artikel 10. Begeleiding
1. De Deelnemer(s) die een activiteit met Buddha Gym zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te
volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat de Deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of
overlast oplevert of kan opleveren, kan de Deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening
van de betreffende Deelnemer.
Artikel 11. Betaling, rente, incassokosten en facturatiekosten.
1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen.
2. Buddha Gym is gerechtigd aan de Deelnemer een voorschot van het totaalbedrag te laten betalen.
3. Na het verstrijken van 8 dagen is de Deelnemer in verzuim; de Deelnemer is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd
van 1% per maand.
4. Voorts is de Deelnemer c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde.

5. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij
anders overeengekomen – achteraf aan de Deelnemer doorberekend.
6. Buddha Gym vraagt bij bedrijfs-, groeps- en school-evenementen een aanbetaling van 20% van het totale factuurbedrag.
7. Buddha Gym is gerechtigd van deze annulerings-/ betalingsvoorwaarden af te wijken.
8. Als door schuld van de Deelnemer de activiteit later aanvangt dan eerder overeengekomen, is de Deelnemer aansprakelijk voor extra kosten. Het tarief is 75
euro per uur.
Artikel 12. Annulering
1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te geschieden.
2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere Deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, tevens annuleringskosten
verschuldigd.
3. Bij annulering zal Buddha Gym de volgende kosten in rekening brengen:
a. Tot 60 dagen voor aanvang is het mogelijk kosteloos te annuleren;
b. van 30 tot 59 dagen voor aanvang zijn de kosten voor annuleren: 50% van de arrangementsprijs;
c. van 14 tot 21 dagen voor aanvang zijn de kosten voor annuleren: 75% van de arrangementsprijs;
d. Van de geboekte datum van aanvang tot 14 dagen voor aanvang zijn de kosten voor annuleren: 100% van de arrangementsprijs.
Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder geldige en tijdige schriftelijke annulering.
4. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Buddha Gym ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen,
dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.
5. Buddha Gym behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Buddha Gym zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele
terugbetaling van reeds betaalde facturen.
6. Enkele activiteiten van Buddha Gym zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij bijzonder ongunstige weersomstandigheden zal er in overleg met de
Deelnemer gekeken worden naar een alternatief moment, op de geplande dag zelf of op een andere datum.
Artikel 13. Aansprakelijkheid Buddha Gym
1.Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van Deelnemer en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove nalatigheid van
Buddha Gym, is de zij niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.
2. Buddha Gym is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Deelnemer en/of groep van Deelnemers, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende
persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies, onder invloed te zijn van alcohol
en of andere verdovende middelen/drugs;
b. het zich (laten) indelen van een Deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de Deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt
en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van
Buddha Gym die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Buddha Gym kunnen worden
toegerekend.
3. De Deelnemer en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen- en/of reisverzekering af te sluiten. Buddha Gym aanvaardt in ieder geval nimmer
aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van
een reis- en/of reisverzekering.
4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers
van Buddha Gym en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
5. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Buddha Gym leidt, zal die
aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Buddha Gym gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
6. Deelnemer neemt vrijwillig en op eigen risico deel aan de activiteiten. Elke deelnemer dient te kunnen zwemmen en in het bezit te zijn van minimaal 1
zwemdiploma.
7. De Deelnemer verklaart een toereikende gezondheid en/of conditie te hebben, te luisteren naar de instructeur, geen alcohol of andere verdovende
middelen/drugs te hebben ingenomen.
8. De Deelnemer verklaart dat hij/zij het bij de instructeur zal melden als hij/zij een medische beperking heeft waarvan Buddha Gym op de hoogte moet zijn om
de veiligheid te waarborgen.
9. Indien een deelnemer onder 18 jaar is, heeft zijn/haar ouders/voogd akkoord gegeven om deel te nemen aan de activiteit en gaat akkoord met de hierin
beschreven voorwaarden.
Artikel 14. Aansprakelijkheid van de Deelnemer en/of deelnemer
De Deelnemer is jegens Buddha Gym aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem
“toegelaten” derden.
Artikel 15. Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen Buddha Gym en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 16. Auteursrecht, industrieel eigendom
1. Buddha Gym behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen.
2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Buddha Gym bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen
zonder verdere toestemming alleen Buddha Gym toebehoren.

