Budokai Senshi
www.budokai-senshi.com
o.l.v. Sensei Jacques van Roosmalen
4e Dan Kyokushinkai Karate
2e Dan Yawara Ju Jitsu
Erkend Karate-, Boks-, Kickboks- en Ju Jitsu instructeur

Inschrijﬀormulier
Met ondertekening van dit inschrijﬀormulier aanvaardt de contractnemer (verder: het lid) de
statuten en het huishoudelijk reglement van Budokai Senshi. Het bestuur en de instructeurs van
Budokai Senshi trachten het lesprogramma en de oefeningen zo verantwoord mogelijk te geven,
met zo min mogelijk kans op blessures of ander letsel. Het lid accepteert door ondertekening van
dit formulier het eigen risico van eventuele (sport)blessures en stelt de vereniging, noch de
instructeurs hiervoor aansprakelijk.
- 3 t/m 5 jaar; 12,50 euro per maand
- 6 t/m 12 jaar; 17,50 euro per maand (karate, jeugdkickboksen, kickbag, circuittraining)
- 13 t/m 17 jaar en senioren 1 x per week trainen, vaste dag en lesuur; 17,50 euro per maand
- 13 t/m 17 jaar en senioren 1 sport specifiek (karate, kickbag, boksen, circuittraining, Ju Jutsu,
of kickboksen; 25 euro per maand.
- 13 t/m 17 jaar, onbeperkt alle sporten; 27,50 euro per maand
- Senioren onbeperkt 32,50 euro per maand.
- Yoga/Stretch en Relax, hier wordt gebruik gemaakt van een strippenkaart/losse lessen systeem,
of je neemt een abonnement van 1x sport per week (17,50 per maand), of het valt onder je
abonnement onbeperkt sporten.
Bij het aangaan van het lidmaatschap betaalt u drie maanden contributie vooruit, plus eenmalig
20 euro inschrijfgeld. Hiervoor krijgt u een sporttas cadeau.
Alle betalingen dienen per bank te geschieden en dienen uiterlijk per iedere 10e van de maand
voldaan te zijn. (Budokai Senshi, Middelharnis, NL03ABNA0531428974)
Contributie wordt ieder jaar herzien. Eventuele veranderingen gaan in per 1 september van dat
jaar. Indien men zich niet kan vinden in de herziene contributie, kan men zich dan per direct uit
laten schrijven.
Contributie-achterstand kan resulteren in uitsluiting van de lessen en van andere activiteiten van
Budokai Senshi. Zodra de achterstallige contributie weer is voldaan, kan de betreﬀende persoon
weer actief deelnemen binnen Budokai Senshi.
Indien contributie-achterstand oploopt tot drie maanden, wordt het lidmaatschap automatisch
beëindigd. Evenwel dient het openstaande bedrag alsnog te worden voldaan.
Beëindiging van de overeenkomst, door zowel lid als door bestuur, dient schriftelijk en met opgaaf
van redenen te gebeuren. Ontbinding is in dat geval per direct, op voorwaarde dat aan alle
betalingsverplichtingen is voldaan. Dit geldt ook voor maanden waarin het lid geen trainingen
heeft gevolgd. Pas bij opzegging conform de regels loopt de betalingsverplichting af.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij op de website een
privacyverklaring gepubliceerd, waarin wij betrokkenen informeren over de manier waarop
Budokai Senshi omgaat met de persoonsgegevens. Voor de inhoud daarvan verwijzen wij naar
www.budokai-senshi.com/privacyverklaring
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het volgende:
- Budokai Senshi gebruikt uw persoonlijke gegevens enkel en alleen voor het bijhouden van de
leden-administratie en de financiële administratie. Op certificaten en diploma’s zal alleen uw
naam en evt graad vermeld worden.
- Bij uitschrijving worden uw gegevens direct vernietigd, zowel de digitaal opgeslagen gegevens,
als deze papieren versie.
Wij verzoeken u tevens hieronder uw keuze te maken:
Budokai Senshi plaatst regelmatig club-gerelateerde berichten op haar website, op social media
(FB, Instagram, Twitter) en in papieren media. Dit gaat vaak gepaard met foto’s en/of video’s.
Ondergetekende heeft wel / geen bezwaar tegen publicaties van dergelijke foto’s en filmpjes,
waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt. (svp doorhalen wat niet van toepassing is)
Handtekening ter verificatie voor AVG: ……………
Gegevens van het te inschrijven lid:
Achternaam

:

Voornamen
voluit

:

Adres

:

Postcode /
woonplaats

:

Geboortedatum :

Geboorteplaats :

Email

:

Tel privé

:

Tel werk

:

Tel noodgeval

:

Ondergetekende (ouder of voogd indien minderjarig) geeft hierbij aan deze overeenkomst te
hebben gelezen, deze naar waarheid te hebben ingevuld en zich te houden aan de
gemaakte afspraken zoals beschreven.

Datum:
Plaats:
Naam:
Handtekening:

