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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN JACKFLY
Door u in te schrijven op de cursussen en stages van kitesurf, po werkite, buggy-kite,
mountainboard en sno wkite bevestigt u de kennisname en aanvaarding van de
onderstaande voor waarden.
De cursus “Jackfly” maakt deel uit van een contractuele overeenkomst tussen enerzijds
de deelnemer aan de opleidingscursus Kite (Kite-Buggy, Kitesurf, Kitemountainboard,
sno wkite) en anderzijds JACKFLY de organisator.
INTRODUCTIE
De cursussen verlopen per groep van maximum 2 leerlingen per lesgever (uitgenomen
voor de 1° modules, vier leerlingen maximum) met alle veiligheidsmogelijkheden van
toepassing. Elk module duurt 2 uur.
De school bevindt zich in de River woods beachclub in Knokke-Heist. De lessen gaan
hoofdzakelijk door op het strand voor de club.
Echter is het mogelijk dat, naar gelang de weersomstandigheden, de lessen op een
andere spot worden gegeven.
DOELSTELLINGEN VAN DE SCHOOL
Het doel van de opleiding is het aanleren van de handelingen en de kennis van de kite
om een autonome vooruitgang mogelijk te maken. Met autonoom bedoelen we de
kennis om risico’s in te schatten en zelf de desbetreffende beslissingen te kunnen
nemen.
Elke klant krijgt een opleiding zodat een eigen, autonome, verant woordelijke en veilige
beoefening mogelijk wordt voor hem zelf en voor de andere beoefenaars.
INSCHRIJVING
Elke reservering-inschrijving gebeurd in de winkel van Billy Kite (Steenweg op Elsene,
284 te 1050 Brussel) of in de River woods Beachclub. Geen enkele inschrijving per
telefoon of via mail wordt aanvaard.
Het valideren van een reservatie-inschrijving op de cursussen gebeurd door middel van
hierbij geleverde reservatiebon en een voorschot van 30%. De reservatiebon moet door
elke klant ondertekend worden.

De inschrijving impliceert dat de klant kennis heeft genomen van de verkoopsvoor waarden en
dat hij hiermee volledig akkoord gaat.
De inschrijving wordt pas definitief vanaf het moment dat JACKFLY-KITESCHOOL de
aanvraag tot inschrijving volledig ingevuld en ondertekend ontvangen heeft. Het saldo bedrag
van de cursus is te betalen ten laatste op de dag zelf.
UURREGELING
De uurregeling van de lessen zijn afhankelijk van de getijden van de zee. Deze kunnen alle
dagen tussen 10U00 en 18U00 plaats vinden.
LICENTIE IKO KITESURF
Alle JACKFLY-KITESCHOOL lesgevers zijn aangesloten (ge waarborgde monitor of in
opleiding) bij de Internationale federatie van kitesurf IKO (International Kitesurf Organisation).
Op het einde van de cursus wordt, voor zover de klant ook het formulier van beoordeling
heeft ingevuld, een kaart afgeleverd die het niveau van de beoefenaar weergeeft.
Dit certificaat is geldig in alle IKO scholen wereldwijd en zal u toestaan om uw opleiding
verder te zetten vanaf het exacte niveau waar u bent gekomen. Dit zal u de mogelijkheid
geven om materiaal te huren in alle Kitesurfcentra van de wereld.
BEVESTIGING – ANNULERING
De datums worden door de school voorgesteld met betrekking tot de
weersomstandigheden ( windsterktes tussen 3 en 7 Beaufort) en het niveau van de
groepen.
De lessen worden 24U of 48U op voorhand bevestigd per mail en/of per telefoon. Elke
klant wordt ge waarschu wd naar gelang de datum van zijn inschrijving.
Een annulering door de klant (uitgenomen buitengewone omstandigheden) minder dan
24U voor de aanvang van de les die door hem was gevalideerd zijn niet toegelaten. De
les wordt dan aanschou wd als zijnde volledig gegeven en het voorschot wordt verloren.
Elke lesmodule die al langer dan 1u30 bezig is wordt aanschou wd als zijnde volledig
gegeven, eender welke evolutie in de weersomstandigheden.
In tegenstelling, indien, op het einde van de cursus, de effectieve beoefeningtijd korter is
dan 1u30, schenkt JACKFLY-KITESCHOOL een waardebon met een geldigheidstermijn van
1jaar* op een opleiding of een aankoop van materiaal bij Billy Kite.
Echter, tijdens ontoepasselijke weercondities voor het beoefenen op het water, maar die
toch toelaten om de opleiding verder te zetten op het vaste land, dan zal een deel van
de cursus op het land gegeven worden.
De lesgevers zullen de sessie te allen tijde kunnen stopzetten zonder vergoeding indien
zij oordelen dat de situatie degradeert of indien de klant niet de aangegeven aan wijzingen of
raadgevingen opvolgt. In dit geval zijn de regels hierboven van toepassing.
Onze cursussen bevatten 20% theorie en 80% praktijk.
(*)de vergoedingen op cursussen zijn opneembaar via reservering, buiten feestdagen en school vakantieperiodes.

MATERIAAL
JACKFLY levert aangepast materiaal van kwaliteit. De klant is verant woordelijk voor al
het materiaal die hem is toevertrou wd.
Het herstellen van schade die veroorzaakt is door het niet naleven van de instructies van

de lesgever zullen ten laste zijn van de klant.
WEERSOMSTANDIGHEDEN
De school is in geen geval verant woordelijk voor de weersomstandigheden die
ontoepasselijk zouden zijn voor het beoefenen van het kiten.
De verant woordelijken en de lesgevers Jackfly beoordelen elke avond de
weersomstandigheden door middel van verschillende Internet weersvoorspellingsites.
Deze analyse zal de beslissing van de lesgevers oriënteren voor het bevestigen van de
cursus.
VERZEKERINGEN
Elke persoon die zich inschrijft voor een cursus met JACKFLY-KITESCHOOL zal verzekerd
worden voor hun CIVIELE VERANTWOORDELIJKHEID tijdens de cursus. De civiele
verant woordelijkheid van JACKFLY-KITESCHOOL kan in geen geval betrokken worden buiten
de cursus uren.
Voor 10€ stelt JACKFLY-KITESCHOOL, optioneel, een verzekeringsformules
“LICHAAMSCHADE” voor de volgende maximale kapitalen:
- Overlijden: 5000€
- Permanente invaliditeit: 12 500€
- Medische kosten: 1 500€
Deze verzekering is enkel geldig voor de stages/cursussen in de school JACKFLY, vanaf de
datum van inschrijving tot 31 december van hetzelfde jaar.
VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMERS
Elke volwassen deelnemer en de ouders van onvolwassen deelnemers aanvaarden
de risico’s die gepaard zijn aan het beoefenen van kitesurf, buggy-kite en kitemountainboard,
sno wkite en powerkite tijdens de normale omstandigheden van het beoefenen.
VERPLICHTINGEN VAN JACKFLY
JACKFLY verplicht zich tot het aanleveren van aangepast materiaal (Kites, boarden,
wetsuites, harnas, helm, impact-vest, buggy, mountainboard) tijdens de cursus en tot
het naleven van de deontologische regels voor de kwaliteit van het ontvangst,
opleiding, hygiëne en veiligheid.
TARIEVEN
Al onze tarieven omvatten een verzekering civiele verant woordelijkheid, gebruik van
materiaal en de lesgever.
JACKFLY-KITESCHOOL heeft het recht en de mogelijkheid om op elk moment de condities en
cursus tarieven aan te passen. Al onze tarieven zijn beschikbaar op onze web site
w w w.jackfly.be
INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
Kunnen z wemmen en zich goed voelen in een zeeomgeving is een voor waarde
alvorens men zich kan inschrijven voor een kitecursus (vooral kitesurf).
Men moet minstens 18 jaar oud zijn.
Elke deelnemer verklaart in goede fysiek conditie te zijn voor het beoefenen van kite.
Voor jongeren tot 18 jaar is een schriftelijk akkoord van de ouders verplicht.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ik bevestig mijn inschrijving voor de cursus JACKFLY_KITESCHOOL en bevestig
daarbij de kennisname en aanvaarding van de bovenstaande voor waarden.
Ik onderschrijf de verzekering ONGEVAL van JACKFLY-KITESCHOOL :

JA NEE

Naam :………………………………………………………………………..
Voornaam:………………………………………………………………..
Adres+N°+Bus:…………………………………………………………....
Postcode + land:……………………………………………………….
Telefoon:.............................................................................................
E-mail :......................................................................................................
Datum cursus:.....................................................................................
Leeftijd:..................................................................................................
Datum en handtekening “Gelezen en Goedgekeurd” :

GERESERVEERD VOOR MODULE(S) :

VOORSCHOT :

SALDO TE BETALEN:
Betalingsmanier:

OUDERLIJK AKKOORD (voor jongeren tot 18 jaar)
Ik ondertekende Mvr/Mr……………………………………………………geef toestemming
aan mijn zoon/dochter………………………………..voor deelname aan de cursus kite de
______/_____/20__
Handtekening “Gelezen en Goedgekeurd” :
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