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Dit is het inschrijfformulier voor nieuwe leden van Aikido Groene Hart (AGH). Het inschrijfformulier 

bestaat uit zes stappen, verdeeld over twee pagina’s. In het eerste deel worden uw persoonlijke 

gegevens opgenomen. Het tweede deel vertelt over uw rechten en plichten als nieuw lid van AGH. In 

het deel daarop kiest u de gewenste trainingsfrequentie. Het vierde deel kiest u de wijze van betalen 

van de contributie van het lopende seizoen en voor de toekomstige seizoensjaren. Vervolgens 

bevestigt u in deel vijf het lidmaatschap van de aikidobond en het automatisch incasseren van de 

jaarlijkse bondscontributie en ondertekent u in het laatste onderdeel het inschrijfformulier. 

 

1. Personalia 

Voornaam kind  Geslacht* Man Vrouw 

Achternaam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoon  

Geboortedatum  

E-mailadres ouder  

Dojo gevonden via  

 

2. Algemene voorwaarden 

1. Door inschrijving verbindt de deelnemer zich voor onbepaalde duur aan Aikido Groene Hart en mag 

het nieuwe lid deelnemen aan de aikidolessen die geschikt zijn voor zijn of haar niveau. 

2. Het seizoensjaar bij AGH loopt van één september tot en met eind juni. Gedurende de 

zomermaanden juli en augustus wordt er geen kinder- en jeugd lessen gegeven in de dojo’s.  

3. De deelnemer betaalt contributie voor het lidmaatschap. Zie voor de actuele lesdata en tarieven de 

website/kosten. Wijzigingen in lesdagen, -tijden en tariefstelling voorbehouden.  

4. Er is gekozen de contributie te verdelen over tien maanden: van september tot en met eind juni. Bij 

betaling per totaal seizoensjaar ineens krijgt de deelnemer € 20,00 korting op de jaarcontributie. 

5. Indien de deelnemer in de loop van het seizoen het lidmaatschap beëindigt, geldt een wettelijke 

opzegtermijn van één maand. Restitutie van de contributie wordt niet verleend; ook als er geen gebruik 

wordt gemaakt van de aangeboden lessen door wat voor reden dan ook. 

6. De deelnemer is tot schriftelijke opzegging lesgeld verschuldigd aan het AGH. De opzegtermijn is 

één maand, ingaande de maand dat de deelnemer opzegt, met daar achteraan de eerstvolgende maand. 

Daarna stopt de automatische incasso en dragen wij mede zorg voor het opzeggen bij de Aikido Bond. 

7. Alle kosten, waaronder incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die gemaakt 

moeten worden door Aikido Groene Hart om de financiële verplichting van de deelnemer te 

incasseren, zijn voor rekening van de deelnemer. 

8. Bij inschrijving dient éénmalig tevens € 15,00 inschrijfgeld te worden overgemaakt. 

9. De deelnemer verklaart hierbij dat deelname aan de door Aikido Groene Hart gegeven lessen 

uitsluitend en alleen geschiedt voor eigen risico en dat in geval van schade en/of letsel de deelnemer 

Aikido Groene Hart niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan.  

10. Indien de deelnemer kiest voor éénmaal trainen per week op een vaste avond, kan op verzoek 

incidenteel of permanent zonder extra kosten uitgeweken worden naar de andere lesavond in de week.  

11. Door inschrijving wordt de deelnemer tevens automatisch lid van de Dutch Aikikai Foundation, de 

overkoepelende Aikido bond. Hiermee is een jaarlijkse contributie verbonden van ad € 15,00 gemoeid 

– wijzigingen voorbehouden, zie voor actuele tarieven de website. De deelnemer gaat hierbij akkoord 

dat beeldmateriaal tijdens evenementen of lessen kan worden gebruikt op het internet bij de vereniging 

en dat gegevens op dit formulier worden opgenomen in het ledenbestand van de Aikido Bond. 
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3. Frequentie van trainen (kruis aan wat van toepassing is) 

Hier kiest u op welke dag(en) en/of met welke frequentie u per week wilt trainen: 

[    ] de zaterdag ochtend wordt in principe mijn vaste dag om te trainen (Kamerik) 

[    ] de dinsdag middag wordt in principe mijn vaste dag om te trainen (IJsselstein) 

[    ] de woensdag middag wordt in principe mijn vaste dag om te trainen (Woerden) 

[    ] de donderdag middag wordt in principe mijn vaste dag om te trainen (Vleuten) 

[    ] de donderdag middag wordt in principe mijn vaste dag om te trainen (Gorinchem) 

[    ] de vrijdag middag wordt in principe mijn vaste dag om te trainen (Woerden) 

 

[    ] Eenmaal per week trainen, de contributie bedraagt € 25,00 per maand 

[    ] Onbeperkt trainen op willekeurige locaties, de contributie bedraagt € 35,00 per maand 

 

[…] Aantal maanden maandcontributie tot en met eind juni lopende seizoen € ……….. 

        Inschrijfgeld ten behoeve van het lidmaatschap AGH (eenmalig) € 15,00 

        Totaal door deelnemer te betalen contributie lopende seizoensjaar € ……….. 

 

4. Wijze van betalen (kruis aan wat van toepassing is) 

Hier kiest u op welke wijze u contributie wilt gaan betalen. 

 

[    ] Ik kies voor maandelijkse betalingen en machtig hierbij AGH om voortaan met ingang van de  

        inschrijfdatum, de maandelijkse contributie elke eerste van de maand (behalve de maanden juli 

        en augustus) van mijn rekening af te halen  

[  x ] Alleen de eerste keer wordt het bedrag éénmalig verhoogd met € 15,00 in verband met het  

        inschrijfgeld ten behoeve van het nieuwe lidmaatschap 

 

[    ] Ik kies voor betaling van de jaarcontributie ineens en machtig hierbij Aikido Groene Hart,  

        om het bovengenoemde bedrag per direct van mijn rekening af te schrijven. Daarnaast machtig ik 

        AGH om voor de komende seizoensjaren per één september de jaarcontributie ineens af te  

        schrijven waardoor ik € 20,00 korting per seizoensjaar ontvang.  

 

5. Lidmaatschap Aikido Bond (kruis aan wat van toepassing is) 

Dit hoofdstuk betreft het lidmaatschap van de Dutch Aikikai Foundation (D.A.F). Hierbij machtigt u 

tevens de D.A.F. tot automatische incasso van de jaarlijkse contributie welke van kracht is direct na 

ondertekening van dit formulier. 

[ x ] Ik machtig de D.A.F hierbij om 1x per jaar ad. € 15,00 van mijn rekening af te schrijven 

 

6. Akkoordverklaring nieuw lid Aikido Groene Hart 

Ondergetekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden en verklaart door ondertekening mede 

dat de door hem/haar aangekruiste en ingevulde gegevens op dit formulier correct zijn ingevuld.  

Naam rekeninghouder  

IBAN rekeningnummer is  

 

Datum   

 

 

 

 

Handtekening nieuw lid 

Naam  

 

 

 

 

 

 

 

 


