- Inschrijfformulier Aikido Nieuw Dordrecht
Dit is het inschrijfformulier voor nieuwe leden van Aikido Nieuw Dordrecht Furi Suku Ryu.
Het inschrijfformulier bestaat uit drie stappen, verdeeld over twee pagina’s. In het eerste deel worden de
persoonlijke gegevens opgenomen van jou als nieuw lid. Het tweede deel vertelt over jouw rechten en
plichten als nieuw lid van Furi Suku Ryu. In het derde deel bevestigt jij of je ouder/voogd, indien je jonger
bent dan 18 jaar, de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren door het inschrijfformulier te
ondertekenen.

1. Personalia nieuw Lid
Voornaam

Geslacht*

Man

Vrouw

Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon nummer en/of van
ouder/voogd
Telefoon nummer voor
groepsapp
Geboortedatum
E-mailadres en/of van
ouder/voogd
Naam + tel. Huisarts
Belemmeringen /
bijzonderheden:
Dojo gevonden via

2. Algemene voorwaarden
1. Door inschrijving verbindt de deelnemer zich voor onbepaalde duur aan Furi Suku Ryu en deze dojo en
mag het nieuwe lid deelnemen aan de aikidolessen.
2. Gedurende de schoolvakanties, feest en speciale dagen wordt er geen kinder- en jeugd lessen gegeven.
Gedurende de bouwvak vakantie en feest en speciale dagen worden er geen volwassen lessen gegeven.
Deze dagen zijn reedris verrekend in het maandbedrag.
3. De deelnemer betaalt een maandelijks tarief voor het lidmaatschap. Zie voor de actuele lesdata en
tarieven de website. Wijzigingen in lesdagen, -tijden en tariefstelling voorbehouden. Restitutie van
maandbedrag wordt niet verleend, ook als er geen gebruik wordt gemaakt van de aangeboden lessen door
wat voor reden dan ook. Het niet volgen van de lessen voorkomt dus niet de betalingsverplichting.
4. Het maandbedrag dient VÓÓR de eerste van de maand over gemaakt te zijn op de rekening van de
Dojo.
5. Opzegging lidmaatschap dient schriftelijk een maand van tevoren gedaan te worden.
6. Het niet nakomen van deze betalingsverplichting kan ontzegging tot de Dojo als gevolg hebben.
7. Alle inschrijvingen gaan gepaard met inschrijfgeld die bij de 1e maand tarief betaling overgemaakt dient
te worden. Dit is een eenmalig bedrag van € 15,00 tenzij anders overeen gekomen.
8. De deelnemer verklaart hierbij dat deelname aan de door Furi Suku Ryu gegeven lessen uitsluitend en
alleen geschiedt voor eigen risico en dat in geval van schade en/of letsel de deelnemer Furi Suku Ryu of
diens dojo niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan.
9. De Dojo acht zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte kledingstukken, materiële of immateriële schade
en schade aan derden.
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10. De leraar is te allen tijde bevoegd om leerlingen de dojo voor, tijdens of na de les te weigeren wanneer
hij dit nodig acht.
11. Voor de veiligheid van de leerling zelf en zijn/haar partners is het gebruik van alcohol en stimulerende
middelen voor of tijdens de les niet toegestaan.
12. De deelnemer gaat hierbij akkoord dat gegevens op dit aanmeldformulier zullen worden opgenomen
in het ledenbestand van de Furi Suku Ryu.
13. De deelnemer ontvangt ij inschrijving een Aikido paspoort en Introductie boekje.

3. Akkoordverklaring nieuw lid Aikido Nieuw Dordrecht Furi Suku Ryu
Door dit inschrijfformulier te tekenen maakt bovengenoemde persoon of diens ouder/voogd kenbaar dat
bovengenoemd persoon lid wil worden van Aikido Nieuw Dordrecht Furi Suku Ryu.
Tevens geeft deze hiermee aan dat het nieuwe lid de algemene voorwaarden, de geldende Aikido Dojo
regels en etiquette kent en er mee akkoord gaat. En dat de door hem/haar ingevulde gegevens op dit
formulier correct zijn ingevuld.
Daarnaast verklaart ondergetekende of diens ouder/voogd het maandelijks verschuldigde tarief te betalen
en wel VOOR de 1e van de nieuwe maand (De actuele tarieven zijn te vinden op onderstaande website).
Ook zal bij de eerste maandelijkse tarief betaling het eenmalige inschrijfgeld van 15,00 euro worden
overgemaakt.

Datum + Plaats :

Handtekening nieuw lid:

Handtekening ouder/voogd:
(Indien lid onder 18 jaar)

Handtekening Hoofd leraar Dojo

______________________

______________________

______________________

Het bedrag kan maandelijks overgemaakt worden op rekeningnummer
IBAN: nL81snsb 0948381086 t.n.v. Hidding H
Met betalingskenmerk : Aikido lidmaatschap “naam”.
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