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Inschrijfformulier lidmaatschap 
 
Inschrijfdatum: 
  
Roepnaam: 
 
Voornamen: 
 
Achternaam: 
 
Geboortedatum:     Geboorteplaats: 
 
      Man    Vrouw 
 
Adres: 
 
Postcode:      Woonplaats:  
 
Telefoonnummer:     Mobiel/2e nummer: 
 
Emailadres: 
 
 
Met de ondertekening van dit formulier schrijf ik mij in als lid van  
Martial-arts school Bodhi Dharma. Ik verklaar hiermee kennis te hebben 
genomen van het verkort reglement, het huishoudelijk reglement en het privacy   
reglement. Ik verplicht mijzelf te houden aan de gestelde regels van de 
reglementen. Ik geef toestemming tot verwerking van mijn gegevens als dat 
noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. 
 

Foto’s of video’s waarop ik sta mogen niet door  
Martial-arts school Bodhi Dharma gepubliceerd worden op sociale media. 

 
Mijn voorkeur(en) gaat uit naar (kruisje in lege vakje): 
 

Kempo Dju-Su Tai-Chi Kickboksen Bokszaktraining 

     

 
 
 
 
Handtekening      Handtekening ouder/voogd* 
 
*Een ouder of voogd hoeft alleen te tekenen als  het nieuwe lid jonger dan 18 
jaar is. 

http://www.bodhidharma.nl/
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Verkort reglement  
het volledig reglement is te downloaden via de website www.bodhidharma.nl 

 
Algemeen 

1. Dit reglement is van toepassing op alle disciplines van  
Martial-arts school Bodhi Dharma, verder te noemen de school, en dus dient elk lid 
zich hieraan te houden. Dit reglement is eveneens van toepassing op alle 
bijeenkomsten van de school, te denken valt aan trainingen, cursussen, seminars, 
clubkampioenschappen, externe wedstrijden, et cetera. 

2. De leerling dient de instructies van de leraar of assistent-leraar tijdens de training te 
allen tijde op te volgen. 

3. De leerling dient maximaal na 2 maanden van inschrijving te beschikken over de 
juiste uitrusting. Voor de verschillende disciplines kan dit bij de leraar nagevraagd 
worden. 

4. De leerling verschijnt ‘fris’ op de trainingen, d.w.z. er is zorg gedragen voor 
persoonlijke hygiëne. Speciale aandacht moet uitgaan naar het korthouden van de 
nagels. 

5. Het is niet toegestaan sieraden te dragen tijdens de training. 

 
Contributie, betalingen en beëindiging lidmaatschap 

6. Het lesgeld dient voorafgaand aan de nieuwe maand te worden voldaan op rekening 
IBAN: NL22RABO0187688257  ten name van ‘Martial-arts school Bodhi Dharma, 
Heumen’ onder vermelding van de naam van het lid.  

7. Het lesgeld is voor junioren (tot 14 jaar) 16 euro per maand, voor senioren (vanaf 14 
jaar) 22 euro per maand. Een lid mag voor dit bedrag elke reguliere training volgen 
die door de school wordt aangeboden. Zie lesrooster op www.bodhidharma.nl. 

8. Een trainingsjaar bestaat uit 12 maanden, september t/m augustus. In augustus zijn 
er buitentrainingen. Augustus telt ook mee als contributiemaand! 

9. De contributie dient voor elke maand in zijn geheel te worden voldaan. In dit kader 
wordt geen rekening gehouden met schoolvakanties, kortlopende ziektegevallen, 
vervallen trainingen en dergelijke.  

10. Er geldt geen opzegtermijn. Wanneer een leerling besluit gedurende de maand het 
lidmaatschap te verbreken dan dient de contributie voor die maand in zijn geheel te 
worden voldaan. Beëindiging van het lidmaatschap is enkel schriftelijk mogelijk (brief 
of e-mail). 

11. De school kent ook een strippenkaart. Een lid met een strippenkaart hoeft geen 
maandelijkse contributie te betalen. Een strippenkaart kost 75 euro en bevat 10 
strippen. Deelname aan een training kost 1 strip. 

12. Elke bestelling die geplaatst wordt bij de school dient afgenomen te worden. Met 
betrekking tot garantie geldt de garantie van de leverancier. 

13. Een bestelling dient vooraf of direct bij afname betaald te worden. 

 
Aansprakelijkheid 

14. De school is niet aansprakelijk te stellen voor enige vorm van blessures of lichamelijk 
letsel en voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Deelname geschiedt 
geheel voor eigen risico. 

15. Een leerling dient te allen tijde de leraar op de hoogte te stellen van geestelijke en/of 
lichamelijke gebreken en/of klachten. 

http://www.bodhidharma.nl/

