AANMELDINGSFORMULIER
KARATESCHOOL GOJU-KAI KARATE-DO KEI SHI KAI
Aangesloten bij: GKH • IKGA

Inschrijfdatum aanmelding karateschool Goju Kai Karate-do Kei Shi Kai:

……..-……..-………..

Naam:.................................................................. Voornaam/-letters:............................................ M/V *
Geboortedatum:........-........-................................ Geboorteplaats:.........................................................
Adres: ................................................................. Postcode:..................................................................
Woonplaats:…………………………………...…… Telefoonnummer:……………………………………...
E-mail adres:…………………………………......... Lidmaatschapsnummer: ..........................................**
Trainingsfrequentie: ............ 1x / 2x per week. *
Geef hieronder a.u.b. aan hoe u geïnformeerd bent over onze school: *
O via familie/vrienden/bekenden die reeds lid zijn van de school
O via een advertentie: de gouden gids, gemeente gids, krant, iets anders, namelijk: ...............................
O op een andere wijze, namelijk: ................................................................................................................

* A.u.b. aankruisen en/of omcirkelen wat van toepassing is.

** Wordt bij registratie door de karateschool toegekend.

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij de karatelessen zal volgen voor eigen risico en afstand te doen van alle rechten
en aanspraken tot het instellen van enige actie tegen de school of tegen de leraren die aan deze school zijn verbonden.
Schade, ten gevolge van enig letsel of ongeval, van welke oorzaak dan ook zal door ondergetekende zelf moeten worden
gedragen. De school is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van beschadiging of vervreemding van kleding en
voorwerpen. De ondergetekende verklaart voorts de leraren te vrijwaren voor rechtsvordering en aanspraken van derden
uit hoofde van voor bedoelde.
De contributie bedraagt € 54,- per kwartaal voor juniorleden tot 15 jaar en € 70,- voor seniorleden.
Voor zij die 2x trainen per week is de bijdrage voor junioren € 69,- en voor senioren € 85,-.
De kwartaalbijdrage is gebaseerd op een jaarcontributie en wordt zodoende niet stopgezet gedurende de vakanties.
De contributie/kwartaalbijdrage voor Goju Kai Karate-do Veenendaal Karateschool Keishikai zal in de eerste week van ieder
kwartaal via automatische incasso worden overgeschreven van uw bankrekening naar ABN-AMRO 56.80.86.775 t.n.v.
Karateschool Keishikai (o.v.v. “Uw naam, Contributie Q20XX-XX”). Indien de betaling niet tijdig is voldaan kan de toegang
tot de lessen worden geweigerd en wordt de achterstallige betaling met € 5,- per maand verhoogd.
REGLEMENT KARATESCHOOL GOJU-KAI KARATE-DO VEENENDAAL KEI SHI KAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Op Christelijke en Nationale feestdagen worden geen cursussen gegeven.
Gedurende de schoolvakantie wordt geen cursus gegeven. Dit wordt tijdig op de lessen bekend gemaakt.
De betaling gedurende deze periode gaat door.
Alleen bij ernstige ziekte of ongeval, mits op tijd gemeld, kan vrijstelling van contributie bekomen worden.
Bij het beëindigen van de lessen, moeten deze schriftelijk één maand van te voren bij de eigenaar worden
opgezegd naar onderstaand (mail)adres. Afmeldingen via anderen worden niet geaccepteerd.
Het 4e lid van een gezin (de jongste) is gratis lid.
Bij verzuimde lessen gaat de betaling door.
De eigenaar behoudt zich het recht voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen.

Aldus overeengekomen en getekend.
Plaats: ………………………………………....

datum: .... - …. - ……..

Handtekening cursist(e),
ouder(s) of verzorger(s):

………………………………...………………………….…………….……….
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AANMELDINGSFORMULIER
Gojukai Karate-do Holland
Aangesloten bij: International Karate-do Gojukai Association

Inschrijfdatum aanmelding GKH / IKGA: ….....-….....-....……......
Begindatum karatetraining: ….....-….....-....……......
Huidige graad: …………… Kyu/Dan *

Naam: ...........................………….....……..............

Voornaam/-letters: ....………..............M/V *

Geboortedatum: ..…......-….…....-.........….…….....

Geboorteplaats: .................................

Adres: ....................................................................

Postcode: ....….....................….......................

Woonplaats: ...............………..........………............

Telefoonnummer: .........………........................

Naam dojo: …………………………………………..

Plaats dojo: ………………………....................

Naam dojo-instructor: ………………………………………………………………………………………….
* A.u.b. omcirkelen wat van toepassing is.

Dit formulier duidelijk en volledig ingevuld inleveren bij uw dojo-instructor.
De jaarcontributie wordt jaarlijks door uw dojo-instructor via automatische incasso voor u overgemaakt
naar de rekening van de GKH.

Contributie:

Jeugd tot 16 jaar
Vanaf 16 jaar

:
:

€ 12,50 per jaar
€ 25,- per jaar

Karateschool Goju-Kai Karate-do Veenendaal Kei Shi Kai, Gymzaal Vallei, Sportlaan 3, 3905 AD Veenendaal, Tel: 06 – 17 31 9227
www.keishikai.nl E-mail info@keishikai.nl KvK.nr 51555948 BTW.nr 136187481B01 ABN/AMRO NL22ABNA0568086775

