Inschrijfformulier Budoschool Kansei Goshin Do

□
□
□

Ik schrijf me in voor Karate-jitsu.

□
□
□

Heerhugowaard

Ik schrijf me in voor Jiu-jitsu.

□ Ik schrijf me in voor wedstrijdtraining
□ Ik schrijf me in voor Judo.

Ik schrijf me in voor zelfverdediging

Medemblik
Wieringerwerf

Ik ben ervan op de hoogte dat deelname aan alle trainingen van Kansei-Goshin-Do geheel voor eigen
risico is. Kansei-Goshin-Do raadt u aan een eigen WA-verzekering af te sluiten.
Achternaam/Voornaam
:
Geboortedatum
:
Geslacht
: man / vrouw
Adres
:
Postcode en Woonplaats
:
Telefoonnummer
:
E-mail adres
:
Ik word lid met ingang van datum :
Hierbij machtig ik Kansei-Goshin-Do om elk kwartaal het contributiebedrag automatisch te incasseren
van onderstaande bank / giro rekening.
IBAN nummer
:
t.n.v.*
:
Plaats
:
datum
:
handtekening**
* svp naamstelling conform afschrift bank/giro invullen
** voor kinderen tot 18 jaar dienen de ouders te ondertekenen

Ik geef wel / geen *** toestemming voor het plaatsen van een foto op de website van Kansei-GoshinDo of artikel in de krant (*** doorhalen wat niet van toepassing is)
Contributie
Leden t/m 10 jaar
€ 54,00 per kwartaal
€ 216,00 per jaar
Leden t/m 15 jaar
€ 57,00 per kwartaal
€ 228,00 per jaar
Leden t/m 20 jaar
€ 60,00 per kwartaal
€ 240,00 per jaar
Leden vanaf 21 jaar
€ 66,00 per kwartaal
€ 264,00 per jaar
Combinaties, standaard contributie plus:
2 x per week sporten
€ 24,00 per kwartaal
€
96,00 per jaar
Onbeperkt sporten
€ 48,00 per kwartaal
€ 192,00 per jaar
De contributies zijn gebaseerd op een jaar bedrag en worden per kwartaal automatisch afgeschreven. Dit houdt in
dat er ook tijdens de vakantie wordt geïncasseerd. De incasso vindt plaats rond de 1ste van de eerste maand van
het kwartaal. De contributie kan per jaar worden aangepast.
*(Op verzoek kan de contributie per maand worden geïncasseerd)

Lidmaatschaap van de Judobond Nederland
Wij zijn verplicht onze leden aan te melden bij de Judobond Nederland (JBN). Inschrijving kan gebeuren via de
website van de JBN op www.jbn.nl of via een inschrijfformulier dat bij ons te verkrijgen is.
De kosten hiervan dienen door het lid zelf betaalt te worden.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap bij Kansei-Goshin-Do loopt stilzwijgend door, behoudens opzegging. Er geldt een
opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te gebeuren.
Website: www.budoschool.com

contact: info@budoschool.com

Tel: 0227-603369
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