Aanmeldformulier Tadashii-do

B
M
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: NL 37 INGB 0000312664
: 06-30543800
: info.tadashiido@gmail.com
: www.tadashii-do.nl

Voornamen

:…………………………………………………………………………..

Naam

:…………………………………………………………………………..

Geboorte datum

:…………………………………………………………………………..

Adres

:…………………………………………………………………………..

Postcode +woonplaats:…………………………………………………………………………..
Telefoon

:…………………………………………………………………………..

E-mail

:…………………………………………………………………………..

Banknummer waarmee de contributie naar Tadashii-do mee wordt overgemaakt:
NL……………………………………………………………………….
Aanvang lidmaatschap:…………………………………………………………………………
Karate

/

Jiu-Jitsu

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Overeenkomst
1. Betalingen vinden plaats per kwartaal. Eén week voorafgaand aan het nieuwe kwartaal dient
de volledige contributie gestort te worden op girorekening NL 37 INGB 0 0 0 0 3 1 2 6 6 4
t.n.v. Tadashii-do o.v.v. het kwartaalnummer (Q1, 2, 3, of 4) en de naam van het lid.
2. Bij aanvang van het lidmaatschap dient een bedrag van € 10,00, als zijnde inschrijfgeld,
contant te worden voldaan bij inlevering van het inschrijfformulier.
3. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per e-mail of aangetekende brief.
Er dient rekening te worden gehouden met een opzegtermijn van één kwartaal.
De opzegtermijn dient bij aanvang van het lidmaatschap vooraf te worden voldaan.

4. Bij het niet op tijd betalen van de contributie wordt een incassobureau ingeschakeld.
Bijkomende kosten worden verhaald op het lid.
5. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal in het bezit
te zijn van het secretariaat. Opzegging van het lidmaatschap wordt door Tadashii-do
bevestigd.
6. Deelname aan de lessen kan uitsluitend in karate of jiu-jitsu uniform voorzien van het
Tadashii-do embleem. Bij het karate zijn safty handschoenen verplicht. Tadashii-do levert
genoemde handschoenen en uniform tegen een gereduceerde prijs.
7. Tadashii-do is aangesloten bij de Karate-do Bond Nederland (KBN) onder nummer 04-177.
Het lidmaatschap van de KBN is verplicht en dient jaarlijks te worden betaald. Het
inschrijfformulier is verkrijgbaar via www.karatebond.nl. Zonder het lidmaatschap van de
KBN kan men niet deelnemen aan examens, stages en wedstrijden. Bij opzegging van het
lidmaatschap van de KBN dient men zelf contact op te nemen met het KBN
bondsbureau. Tadashii-do is hierin geen partij.
8. Tijdens ziekte, vakanties of bij andersoortige afwezigheid, wordt geen restitutie verleend over
de contributie.
9. Tijdens afwezigheid van de hoofdinstructeur wordt voor kwalitatief gelijkwaardige
vervanging gezorgd.
10. Het lid verklaart (bij een minderjarige verklaart een ouder of verzorger) hierbij dat bij aanvang
van het lidmaatschap hij/zij over een goede gezondheid beschikt om aan de karate- en/of jujitsu les deel te nemen.
11. Tadashii-do is niet verantwoordelijk voor eventuele vermissingen of beschadigingen van
persoonlijke eigendommen of voor enig letsel opgelopen tijdens de les.
12. Bij minderjarigen tot 18 jaar dient een ouder of verzorger het inschrijfformulier te
ondertekenen.
13. Tadashii-do maakt gebruik van social media en heeft een facebookpagina. Via het AVGtoestemmingsverklaringformulier kan er toestemming worden verleend voor het plaatsen van
foto’s en informatie. Dit formulier wordt gelijktijdig aangeboden met het inschrijfformulier.
14. Het inschrijfformulier is een overeenkomst tussen Tadashii-do en het lid in kwestie en aldus
rechtsgeldig.

Ik ga akkoord met de inhoud van de overeenkomst.

Aldus getekend te …………………………………………….........datum: ……………………
(011/2019)

