Budovereniging ASAHI
Vereniging voor Judo en Hapkido

Postbus 389
5140 AJ Waalwijk

Inschrijfformulier voor Judo en Hapkido
Vergeet niet een kopie te maken voor uw eigen administratie!
Ingangsdatum
Sport
 Judo

 Hapkido

Roepnaam & Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode & Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Naam huisarts
Rekeningnummer
Naam Bank/ Giro
Inning contributie per
KWARTAAL
Handtekening t.b.v machtiging
(indien minderjarig, handtekening
ouders of verzorgers)













Tussenvoegsel
Geslacht

 Man  Vrouw

Tnv:

Het inschrijfgeld bij ASAHI à €15,- wordt eenmalig via een machtiging van uw rekening afgeschreven.
Bovengenoemde gaat akkoord met automatische afschrijving van het inschrijfgeld en de contributie.
De lesvergoeding bedraagt €40,- per kwartaal voor junioren t/m 15 jaar.
De lesvergoeding bedraagt €48,- per kwartaal voor seniorleden en Hapkidoleden.
De contributie wordt geïnd per kwartaal.
Op het moment dat uw kind deelneemt aan een officiële JBN activiteit (wedstrijd of examen), dient uw kind lid
te worden van de JBN. U dient hier zelf voor te zorgen. Lidmaatschapskosten voor de JBN zijn per jaar.
Voor extra informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de JBN. www.jbn.nl
U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele uitschrijving bij de Judo Bond Nederland.
Het opzeggen van het lidmaatschap van ASAHI kan uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat. De opzegging
verloopt per mail en moet uiterlijk 5 dagen voor het lopende kwartaal in het bezit zijn van het secretariaat.
Budovereniging ASAHI is niet aansprakelijk voor sportblessures en/of (letsel)schade, opgelopen tijdens het
sporten.
Budovereniging ASAHI is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van
deelnemers of bezoekers.
Inschrijving is alleen geldig in combinatie met geldig ingevuld Sepamachtingsformulier.
Bovengenoemde heeft de toestemmingsverklaring in het kader van de privacy ondertekend en levert deze
tegelijk met dit inschrijfformulier in.

Na het inleveren van dit formulier zal na overleg met de trainer de indeling plaats vinden.

Rabobank: NL47RABO0165841176 ■ JBN aansluitnummer D2SJ707 ■ KVK nr: 40271144 ■ www.budo-asahi.nl ■
Adres dojo: Olympiaweg 12A, 5143NA Waalwijk ■ Secretariaat: secretariaat@budo-asahi.nl

