Inschrijfformulier Kendo Kai Higashi
Kendo Kai Higashi is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 40124711

Ondergetekende,
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats

Telefoonnummer
Mobiel telefoonnr.
E-mailadres
Geboortedatum
Geslacht

O mannelijk O vrouwelijk

meldt zich hierbij aan als lid voor de beoefening van de volgende budodiscipline(s)
O Kendo
O Jodo
O Iaido
O Katori Shinto Ryu
Ik heb het inschrijfgeld a € 10,- op __________________ overgemaakt op bankrekeningnummer
NL17INGB0003442729 t.n.v. Penningmeester Kendo Kai Higashi, Arnhem.
De contributie bedraagt € 20,- per kalendermaand en gaat in per _________________________.
Hierbij machtig ik Kendo Kai Higashi maandelijks de contributie middels een incasso-opdracht
van de hieronder vermelde IBAN-rekening af te schrijven.

SEPA incasso machtiging
Naam
Adres
Postcode
Land
Kenmerk machtiging

Kendo Kai Higashi
Emmastraat 45
6828 HB
Nederland
Contributie Kendo Kai Higashi

Woonplaats Arnhem
Incassant-ID NL31ZZZ401247110000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• Kendo Kai Higashi om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
maandelijks het contributiebedrag van uw rekening af te schrijven en
• uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Kendo Kai Higashi.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar
de voorwaarden.
Naam
Adres
Postcode
IBAN
BIC*

Woonplaats

Land

Datum: ________________ Plaats: _________________________ Handtekening:

(indien minderjarig, in te vullen en te ondertekenen door ouder of voogd)
* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.

afdrukken voorzien van handtekening(en), scannen en mailen naar
Het formulier volledig invullen, afdrukken,
secretaris@kendokai-higashi.nl. Lever vervolgens dit volledig ingevulde en van handtekening(en)
voorziene exemplaar in bij de dojoleider. Maak ook een kopie voor uw eigen administratie.
Secretariaat: Emmastraat 45 6828HB Arnhem 06-17466960 secretaris@kendokai-higashi.nl

Huishoudelijk reglement Kendo Kai Higashi
• De contributie en beginnerscursusgelden worden voor aanvang van de betreffende maand
respectievelijk de cursus voldaan. Contributie wordt berekend per kalendermaand.
• Wijzigingen van contact- en betalingsgegevens zoals adres-, telefoon-,e-mail en bankrekeninggegevens dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de secretaris via
secretaris@kendokai-higashi.nl
• De opzegging geschiedt uitsluitend door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Dit kan, ter
attentie van de secretaris, per post (via: Secretariaat Kendo Kai Higashi, Emmastraat 45,
6828HB Arnhem of per e-mail (via secretaris@kendokai-higashi.nl).
• Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan te allen tijde geschieden
tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier
weken. Het lidmaatschap eindigt altijd aan het einde van een kalendermaand.
• Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde
van de eerstvolgende kalendermaand, tenzij het bestuur anders besluit. Het lidmaatschap kan
echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
• Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de automatische incasso beëindigd.
• De deelnemer is zelf aansprakelijk voor de kosten van diefstal, verlies en beschadiging van
voorwerpen in de dojo en kleed- en doucheruimten.
• Het niet-nakomen van deze bepalingen en/of andere gedragingen die de vereniging kunnen
benadelen, geeft het bestuur het recht het lid/de deelnemer de toegang tot de dojo te
ontzeggen en/of het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.
• Bij minderjarige deelnemers tekent de wettelijke ouder of voogd.
• Een beginnerscursus omvat 10 lessen. Indien de lessen na afloop van deze cursus worden
voortgezet, zijn alle bepalingen aangaande de contributie onverkort van toepassing.
• De beoefening van Kendo, Iaido, Jodo en Katori Shinto Ryu houdt evenals alle andere
Budosporten een bepaald risico in. Hoewel alles wordt gedaan om letsel en schade te
voorkomen, kan het optreden daarvan nooit helemaal worden uitgesloten. Voor zover dit niet in
strijd is met de wet sluit Kendo Kai Higashi hierbij alle aansprakelijkheid uit, tenzij deze
aansprakelijkheid gedekt wordt door een, door Kendo Kai Higashi afgesloten, ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering.
• Door ondertekening van dit formulier verklaar ik/ouder/voogd, dat ik alle sportactiviteiten (lessen
en wedstrijden) binnen Kendo Kai Higashi voor eigen risico zal volgen, zonder dat
ik/ouder/voogd iemand anders, die aan deze dojo verbonden is, aansprakelijk kan houden voor
de schade van welke aard dan ook (letsel inbegrepen), die ik mocht lijden als gevolg van die
sportbeoefening, uitgezonderd schade die mij zonder twijfel opzettelijk is toegebracht en
uitgezonderd schade voor zover die is gedekt door enige verzekering.
• Elk lid/elke cursist verklaart door ondertekening van dit formulier akkoord te gaan met het
huishoudelijk reglement van Kendo Kai Higashi.
Hierbij verklaar ik het formulier volledig en correct te hebben ingevuld en kennis te hebben
genomen van het huishoudelijk reglement van Kendo Kai Higashi.

Datum: ________________ Plaats: _________________________ Handtekening:
(indien minderjarig, ondertekening en handtekening van ouder of voogd)

Het formulier volledig invullen, afdrukken,
afdrukken voorzien van handtekening(en), scannen en mailen naar
secretaris@kendokai-higashi.nl. Lever vervolgens dit volledig ingevulde en van handtekening(en)
voorziene exemplaar in bij de dojoleider. Maak ook een kopie voor uw eigen administratie.
Secretariaat: Emmastraat 45 6828HB Arnhem 06-17466960 secretaris@kendokai-higashi.nl

