Aikido Vereniging Brunssum
Fudo Jyuku 不動塾 Dojo
Aanmeldings + Machtigingsformulier
Persoonsgegevens
Voor- & Achternaam:..........................................................................................................
Geboortedatum: ........................................Geslacht (M/V):................................................
Straat & huisnummer:.........................................................................................................
Postcode & Woonplaats:....................................................................................................
Telefoon:............................................................................................................................
Emailadres:........................................................................................................................
Lid per:...............................................................................................................................
Hoe ben je bij onze vereniging terechtgekomen:
- Via het internet............................................................................
- Via een lid van de vereniging, naam:………………………………
- Anders, namelijk:……………………………………………………..
Ten behoeve van de contributie van:................................................................................
(Optioneel: Naam en voornaam minderjarige)
Rekeningnummer:.............................................................................................................
Bankgegevens:..................................................................................................................
(Naam en woonplaats van de bank)
Hierbij machtig ik, tot wederopzegging, de penningmeester van Aikido Vereniging Brunssum
Fudo Jyuku 不動塾 Dojo om per maand de verschuldigde contributie af te schrijven.
Tevens heb ik kennis genomen van de algemene voorwaarden en ga daarmee akkoord.
De vereniging gebruikt de persoons gegevens alleen voor onze eigen leden administratie, zal
deze niet doorgeven aan andere organisaties. Alleen het dagelijkse bestuur heeft toegang tot
de persoons gegevens. Voor verdere info zie ons leden info boek.
Na beeindigen van het lidmaatschap worden de persoonlijke gegevens na 2 jaar vernietigd.
Als lid van onze vereniging geef ik/of gematigde O toestemming / O geen toestemming, dat we
mogen fotograferen/filmen en de foto’s/video’s te gebruiken voor communicatiedoeleinden zoals
publicatie op de website, sociale media, voor gebruik op folders of posters.

Plaats:..................................Datum:.........................Handtekening:...................................
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Algemene voorwaarden
1. Het lidmaatschap kan elk gewenst moment ingaan. De inschrijfdatum is tevens de
ingangsdatum van de overeenkomst.
2. De lidmaatschapsbijdrage is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd vanaf de datum
van inschrijving
3. De lidmaatschapsbijdrage zal worden voldaan middels een machtiging voor
automatisch incasso met maandelijkse overboeking per bank of giro.
4. De lidmaatschapsbijdrage is 12 maanden per jaar verschuldigd.
5. Beëindiging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk geschieden, per brief of per
e-mail. Opzegtermijn is één maand. Wegblijven wordt niet geaccepteerd als opzegging.
(mailadres: aikidobrunssum@gmail.com.) Een opzegging wordt altijd schriftelijk
bevestigd. Hebt u geen bevestiging ontvangen informeer dan bij het bestuur of zij uw opzegging
wel hebben ontvangen. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig doen van de opz
egging.
6. Inschrijfgeld bedraagt: €15,00
Gezinskorting: €1,00 per volgend gezinslid kinderaikido.
7. Contributie Aikido volwassenen €25,- per maand
Aikido studenten vanaf 18 jr. en 65+ €20,- per maand.
Aikido jeugd vanaf 5 t/m 18 jr. €15,- per maand.
Aikido plus IK training volwassenen €30,- per maand
Aikido plus IK training jeugd vanaf 15 t/m 18 jaar €20,- per maand
Aikido plus IK training studenten vanaf 18 jr. en 65+ €22,50 maand
Interne Kracht training €15,- per maand (14u30 – 16u30 les op de zondag)
Interne kracht training Losse les a 2 uur €10
Eenmalig Inschrijfgeld € 15
-Restitutie van de contributie wordt niet verleend, ook als er geen gebruik wordt
gemaakt van de aangeboden lessen, door welke reden dan ook.
8. De deelnemer verklaart hierbij tevens dat deelname aan de door Aikido Vereniging
Brunssum Fudo Jyuku 不動塾 Dojo gegeven lessen uitsluitend en alleen geschied voor eigen ris
ico en dat in geval van schade en/of letsel de deelnemer de
Aikido Vereniging Brunssum Fudo Jyuku 不動塾 Dojo niet aansprakelijk zal stellen voor de gevo
lgen daarvan.
9. Voor verdere informatie mbt de nieuwe privacy wetgeving verwijzen wij naar onze vereniging
info boek dat ieder nieuw lid ontvangt.
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