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INSCHRIJFFORMULIER	  

Dojo	  /	  Oefenzaal:	  
Gymzaal	  Basisschool	  De	  Otterkolken	  
Jean	  Monnetstraat	  136a	  
1963	  KT	  Heemskerk	  
	  
Secretariaat/	  Postadres:	  
Mina	  Krusemanpark	  121	  
1963	  EJ	  Heemskerk	  
tel.	  06-‐41	  727	  724	  
info@bushido-‐heemskerk.nl	  

	  

Onderstaande	  algemene	  voorwaarden	  s.v.p.	  aandachtig	  doorlezen	  en	  bewaren!	  

ALGEMENE	  VOORWAARDEN	  

Stichting	  Bushido,	  haar	  medewerkers	  en/	  of	  bestuur	  stellen	  zich	  niet	  aansprakelijk	  voor	  blessures	  opgelopen	  tijdens	  
trainingen	  en/	  of	  activiteiten	  van	  Stichting	  Bushido.	  

Stichting	  Bushido,	  haar	  medewerkers	  en/of	  bestuur	  stellen	  zich	  niet	  aansprakelijk	  voor	  het	  zoekraken	  van	  eigendommen,	  
door	  verlies	  of	  diefstal,	  tijdens	  trainingen	  en/	  of	  activiteiten	  van	  Stichting	  Bushido.	  

De	  betaling	  van	  lesgelden	  geschied	  per	  kalendermaand	  en	  zal,	  tenzij	  schriftelijk	  anders	  is	  afgesproken	  met	  het	  bestuur	  van	  
Stichting	  Bushido,	  automatisch	  vooraf	  worden	  geïncasseerd.	  Incasso	  vindt	  plaats	  gedurende	  de	  eerste	  week	  van	  de	  maand.	  
Het	  is	  niet	  toegestaan	  om	  een	  achterstand	  te	  hebben	  in	  lesgeld.	  Bij	  meer	  dan	  2	  maanden	  betalingsachterstand	  heeft	  
Stichting	  Bushido	  het	  recht	  om	  de	  toegang	  tot	  de	  lessen	  te	  weigeren.	  

Bij	  inschrijving	  zal	  een	  eenmalig	  bedrag	  van	  €	  15,-‐	  voor	  inschrijf-‐	  en	  administratiekosten	  in	  rekening	  worden	  gebracht.	  
Wanneer	  men	  binnen	  een	  jaar	  na	  uitschijven	  opnieuw	  lid	  wordt,	  zullen	  er	  geen	  inschrijfkosten	  in	  rekening	  worden	  
gebracht.	  

Stichting	  Bushido	  hanteert	  een	  opzegtermijn	  van	  een	  kalendermaand	  na	  schriftelijke	  opzegging.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  u,	  wanneer	  
u	  voor	  de	  eerste	  van	  de	  maand	  opzegt,	  u	  deze	  maand	  nog	  lesgeld	  verschuldigd	  bent,	  waarna	  het	  lesgeld	  van	  de	  maand	  erop	  
volgens	  niet	  meer	  zal	  worden	  geïncasseerd.	  Gedurende	  deze	  laatste	  maand	  kunt	  u	  gewoon	  nog	  blijven	  sporten.	  

Stichting	  Bushido	  biedt	  haar	  lessen	  aan	  gedurende	  het	  gehele	  jaar,	  met	  uitzondering	  van	  de	  nationale	  feestdagen,	  de	  
periode	  tussen	  kerst	  en	  oudjaar	  en	  op	  momenten	  dat	  Stichting	  Bushido	  door	  de	  huurovereenkomst	  met	  de	  gemeente	  niet	  
over	  de	  zaal	  kan	  beschikken.	  Tijdens	  schoolvakanties	  kan	  het	  zijn	  dat	  lessen	  komen	  te	  vervallen,	  dan	  wel	  worden	  
samengevoegd	  in	  een	  alternatief	  lesrooster.	  

Bij	  langdurige	  absentie	  of	  onmogelijkheid	  tot	  het	  volgen	  van	  lessen	  kan	  een	  contributiestop	  worden	  aangevraagd,	  dit	  voor	  
een	  periode	  van	  maximaal	  2	  maanden.	  Voor	  het	  aanvragen	  hiervan	  dient	  u	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  het	  bestuur	  van	  
Stichting	  Bushido	  via	  info@bushido-‐heemskerk.nl	  

Stichting	  Bushido	  behoud	  zich	  het	  recht	  voor	  om	  in	  geval	  van	  wangedrag,	  vernieling,	  gebruik	  van	  stimulerende	  middelen	  
en/	  of	  andere	  drugs,	  discriminatie	  of	  het	  vervuilen	  van	  de	  accommodatie	  de	  inschrijving	  eenzijdig	  op	  te	  schorten	  en	  de	  
betrokken	  perso(o)n(en)	  de	  toegang	  tot	  de	  zaal	  onmiddellijk	  te	  ontzeggen.	  

Kosten	  betreffende	  vernielingen	  in	  en	  rond	  de	  trainingsaccommodatie,	  al	  dan	  niet	  opzettelijk,	  zullen	  worden	  verhaald	  op	  de	  
dader(s).	  
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Stichting	  Bushido	  zet	  zich	  actief	  in	  om	  vechtsport	  op	  een	  positieve	  en	  maatschappelijk	  verantwoorden	  manier	  in	  te	  zetten,	  
en	  onderschrijft	  de	  volgende	  erecode:	  ‘Vechten	  gebeurt	  alleen	  op	  de	  mat	  of	  in	  de	  ring,	  nooit	  op	  straat.	  De	  technieken	  die	  je	  
worden	  aangeleerd	  mogen	  alleen	  worden	  gebruikt	  ter	  verdediging	  van	  jezelf	  of	  anderen.	  Je	  mag	  je	  vechttechnieken	  nooit	  
gebruiken	  tegen	  iemand	  die	  zich	  niet	  kan	  verdedigen.	  Eer,	  loyaliteit	  en	  trouw	  aan	  deze	  code	  zijn	  belangrijker	  dan	  welke	  
vechttechniek,	  graduatie	  of	  titel	  dan	  ook.’	  Stichting	  Bushido	  ziet	  er	  actief	  op	  toe	  dat	  iedereen	  die	  deelneemt	  aan	  de	  lessen	  
deze	  erecode	  onderschrijft	  en	  respecteert.	  

Stichting	  Bushido	  adviseert	  een	  ieder	  die	  toegang	  tot	  haar	  lessen	  heeft	  zich	  adequaat	  voor	  ziektekosten	  te	  verzekeren.	  
Hoewel	  Stichting	  Bushido	  veiligheid	  hoog	  in	  het	  vaandel	  heeft	  staan,	  blijft	  er	  bij	  het	  beoefenen	  van	  vechtsporten	  een	  risico	  
op	  blessures	  bestaan.	  Hoewel	  iedere	  Nederlander	  bij	  wet	  verplicht	  is	  om	  een	  basis	  zorgverzekering	  te	  hebben,	  adviseert	  
Stichting	  Bushido	  het	  afsluiten	  van	  een	  verzekering	  met	  uitgebreide	  sportdekking.	  	  

Stichting	  Bushido	  is	  aangesloten	  bij	  de	  Judo	  Bond	  Nederland	  en	  bij	  Rickson	  Gracie	  Jiu-‐JItsu	  Nederland.	  Hoewel	  het	  
lidmaatschap	  van	  een	  van	  deze	  bonden	  voor	  het	  beoefenen	  van	  vechtsport	  bij	  Stichting	  Bushido	  niet	  verplicht	  is,	  is	  voor	  
deelname	  aan	  examens	  judo,	  mogelijke	  wedstrijden	  judo,	  examens	  Brazilian	  jiu	  jitsu	  en	  stages	  Brazilian	  jiu	  jitsu	  een	  
lidmaatschap	  van	  de	  overkoepelende	  bond	  verplicht.	  Inschrijfformulieren	  en	  informatie	  zijn	  te	  verkrijgen	  bij	  het	  
secretariaat	  of	  bij	  de	  docent.	  

De	  lesgelden	  van	  Stichting	  Bushido	  voor	  2011	  zijn	  als	  volgt:	  
-‐	  Kennismakingsles	  (eenmalig):	  Gratis	  
	  
-‐	  Inschrijfgeld	  (eenmalig):	  €	  15,-‐	  
	  
-‐	  Judo/	  Brazilian	  Jiu	  Jitsu	  Jeugd	  t/m	  14	  jaar	  1x	  per	  week:	  €	  20,-‐	  per	  maand	  
-‐	  Judo/	  Brazilian	  Jiu	  Jitsu	  Jeugd	  t/m	  14	  jaar	  2x	  per	  week:	  €	  25,-‐	  per	  maand	  
	  
-‐	  Judo/	  Brazilian	  Jiu	  Jitsu	  Volwassenen	  v.a.15	  jaar	  1x	  per	  week:	  €	  25,-‐	  per	  maand	  
-‐	  Judo/	  Brazilian	  Jiu	  Jitsu	  Volwassenen	  v.a.	  15	  jaar	  2x	  per	  week:	  €	  30,-‐	  per	  maand	  
	  
-‐	  Voor	  Brazilian	  Jiu	  Jitsu	  is	  het	  bij	  de	  volwassenen	  v.a.	  15	  jaar	  	  tevens	  mogelijk	  om	  ‘losse	  lessen’	  te	  kopen.	  Een	  losse	  les	  kost	  
€	  10,-‐	  en	  is	  alleen	  contant,	  voorafgaand	  aan	  de	  betreffende	  les,	  te	  betalen	  bij	  de	  docent.	  

Stichting	  Bushido	  biedt	  ook	  privé	  trainingen	  aan.	  Op	  donderdag	  kan	  van	  19:15	  tot	  20:30	  op	  afspraak	  een	  privé	  training	  
worden	  geboekt.	  Kosten	  hiervoor	  zijn	  €	  50,-‐	  per	  les	  van	  75	  minuten	  voor	  niet	  leden.	  Ook	  Bushido	  leden	  die	  privé	  les	  willen	  
ter	  voorbereiding	  op	  bijv.	  een	  examen	  kunnen	  een	  les	  boeken.	  Betalende	  leden	  betalen	  €	  15,-‐	  voor	  een	  privéles	  van	  75	  
minuten.	  Kosten	  van	  privélessen	  dienen	  altijd	  contant,	  voorafgaand	  aan	  de	  les	  te	  worden	  voldaan	  

Stichting	  Bushido	  behoud	  zich	  het	  recht	  voor	  om	  de	  lesgelden	  te	  verhogen	  of	  verlagen.	  Eventuele	  verhogingen	  of	  
verlagingen	  zullen	  minimaal	  een	  maand	  voorafgaand	  aan	  de	  aanpassing	  door	  de	  penningmeester	  van	  Stichting	  Bushido	  
kenbaar	  worden	  gemaakt.	  
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Ondergetekende	  gaat	  akkoord	  met	  de	  eerder	  genoemde	  algemene	  voorwaarden	  van	  de	  Stichting	  Bushido.	  Bij	  
minderjarigheid	  dient	  een	  ouder/	  verzorger	  te	  tekenen.	  
	  

VOORLETTERS	  EN	  ACHTERNAAM:	   ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  

ROEPNAAM:	   	   	   ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  

STRAAT:	   	   	   	   ………………………………………………………………………………………………………………………………	  

POSTCODE	  +	  PLAATS:	   	   ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  

GEBOORTEDATUM:	   	   ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  

TELEFOONNUMMER:	   	   ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  

E-‐MAILADRES:	   	   	   ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  

EVT.	  MEDISCHE	  KLACHTEN:	   	   ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  

GEBRUIK	  MEDICIJNEN?	  WELKE?	   ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  

DATUM	  VAN	  INSCHRIJVING:	  	   ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  

BANKREKENINGNUMMER:	   	   ……………………………………………….	  	  T.N.V.	  …………………………………………………………………	  

	  

SCHRIJFT	  ZICH	  IN	  VOOR	  (s.v.p.	  aankruisen):	  

Budosport	  (Judo/	  Brazilian	  Jiu	  Jitsu)	  Jeugd	  t/m	  14	  jaar:	  
	  	  	  	  ⃝	  Judo	  /	  BJJ	  1x	  per	  week	  (€	  20,-‐	  p/maand)	  
	  	  	  	  ⃝	  Judo/	  BJJ	  2x	  per	  week	  (€	  25,-‐	  p/	  maand)	  

Budosport	  (Judo/	  Brazilian	  Jiu	  Jitsu)	  Volwassenen	  v.a.	  15	  jaar:	  
	  	  	  	  ⃝	  Judo/	  BJJ	  1x	  per	  week	  (€	  25,-‐	  p/maand)	  
	  	  	  	  ⃝	  Judo/	  BJJ	  2x	  per	  week	  (€	  30,-‐	  p/	  maand)	  

	  
	  

Stichting	  Bushido	  doet	  mee	  aan	  het	  ‘Doe	  eens	  gek	  en	  spek	  je	  club	  actie’	  van	  Vomar.	  Van	  alle	  boodschappen	  die	  u	  via	  uw	  
Klant	  is	  Koning	  kaart	  afrekent,	  krijgt	  Bushido	  een	  percentage	  uitgekeerd	  van	  Vomar.	  Mocht	  u	  een	  Klant	  is	  Koningkaart	  
hebben,	  dan	  zouden	  wij	  graag	  het	  nummer	  hiervan	  koppelen:	  
Nummer	  Klant	  is	  Koning	  kaart:	  ………………………………………….	  	  Naam	  vermeld	  op	  KIK	  kaart:	  ……………………………………………..	  

	  
Bij	  het	  inschrijven	  dienen	  de	  kosten	  voor	  de	  eerste	  maand	  (of	  gedeelte	  hiervan),	  samen	  met	  het	  inschrijfgeld,	  contant	  te	  
worden	  voldaan	  bij	  de	  docent.	  Hierna	  zullen	  de	  lesgelden	  via	  een	  automatische	  incasso	  maandelijks	  worden	  geïnd.	  	  

	  

Getekend	  te	  Heemskerk,	  	  

	  

Naam………………………………………………………..	   	   Handtekening………………………………………………………………..	  


