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Personalia 

Voornaam deelnemer   Geslacht* Man Vrouw 

Achternaam  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Telefoon  

Geboortedatum  

E-mailadres  

Dojo gevonden via  

Doelgroep [  ] Kinderen 5 tot en met 10 jaar [   ] Jeugd 11 tot en met 14 jaar 

 [   ] Aangepast sporten 10 jaar en ouder [   ] Volwassen ouder dan 15 jaar 
 

Locatie(s) 

[   ] Kamerik [   ] Vleuten [   ] Gorinchem 

[   ] Woerden [   ] IJsselstein  

 

Algemene voorwaarden 

1. Door ondertekening van dit kennismakingspakket formulier kan de deelnemer aan maximaal vier Aikido 

lessen deelnemen tijdens en volgens de reguliere trainingen bij Aikido Groene Hart (AGH). 

2. Er kan maximaal één kennismakingspakket pér individu worden gevolgd bij AGH. 

3. Het seizoenjaar bij Aikido Groene Hart loopt van één september tot en met eind augustus. Gedurende de 

zomermaanden juli en augustus wordt er geen les gegeven op de verschillende locaties. Deelnemers kunnen door 

ondertekening slechts deelnemen aan Aikido lessen bij AGH in het dan lopende seizoensjaar. 

4. De lessen uit het kennismakingspakket dienen aaneengesloten te worden gevolgd bij Aikido Groene Hart. Het 

tussentijds niet verschijnen op de trainingen of het uitvallen van lessen door wat voor reden dan ook, is te allen 

tijde voor rekening van de deelnemer. Uitzondering hierop zijn de vakantie en feestdagen - zie hiervoor de 

website www.aikidogroenehart.nl. Deze dagen worden niet in mindering gebracht.  

5. De deelnemer betaalt eenmalig en ineens € 25,00 voor het kennismakingspakket. De deelnemer kan de lessen 

niet tussentijds stopzetten of opzeggen; restitutie van het geld wordt in geen geval verleend. 

6. Alle docenten van onze vereniging hebben een leraren opleiding bij de Aikido Bond Nederland gevolgd, zijn 

EHBO erkend opgeleid; hebben een VOG verklaring afgegeven aan het bestuur. De deelnemer heeft zichzelf op 

de hoogte gesteld van het Reglement van de vereniging, te vinden op onze website onder de rubriek ‘Contact’. 

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

door AGH om de financiële verplichting van de deelnemer te incasseren, zijn voor rekening van de deelnemer. 

8. De deelnemer verklaart hierbij dat deelname aan de lessen uitsluitend en alleen geschiedt voor eigen risico en 

dat in geval van schade en/of letsel de deelnemer AGH niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan.  

9. De deelnemer is met het volgen van de lessen uit het kennismakingspakket nog geen lid van AGH. Er is geen 

sprake van automatische verlenging van inschrijving na het volgen van de lessen uit het kennismakingspakket; 

de deelnemer hoeft ook niets op te zeggen en er gelden geen andere financiële verplichtingen. 

10. De deelnemer is door deelname aan het kennismakingspakket géén inschrijfkosten of bondscontributie 

verschuldigd. Bij besluit tot lidmaatschap na de lessen van het kennismakingspakket, dienen derhalve wel de 

inschrijfkosten en bondscontributie te worden vergoed volgens de voorwaarden van het inschrijfformulier. 

 

Wijze van betalen  

[   ]  Ik betaal contant € 25,00 vóór de eerstvolgende les uit het kennismakingspakket 

[   ]  Ik maak vóór de eerste les uit het kennismakingspakket het bedrag van € 25,00 over op rekening  

        NL45ABNA0543407039 ten name van Aikido Groene Hart te Bodegraven 
  

Ondergetekende gaat akkoord met de hierboven vermelde algemene voorwaarden 

        Datum  Startdatum    

        Handtekening 

 

 
 

 

Voldaan op (in te vullen door AGH) 

 

http://www.aikidogroenehart.nl/

