INSCHRIJFFORMULIER
BSC Kokoro

Inschrijfdatum: ….....-….....-....……......
Naam: ...........................………….....…….................………...................................
Geboortedatum: ..…......-….…....-.........….…….....

M/V*

Geboorteplaats: ..............………....................

Adres: ................................................................................... Postcode: ....….....................….......................
Woonplaats: ......................................................................... Telefoonnummer 1:.......……….......................
E-mail : ................................................................................. Telefoonnummer 2:.......……….......................

Aansprakelijkheid
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij de weerbaarheidstraining zal volgen voor eigen risico en afstand
te doen van alle rechten en aanspraken tot het instellen van enige actie tegen BSC Kokoro of tegen de
leraren die aan deze school zijn verbonden. Schade, ten gevolge van enig letsel of ongeval, van welke
oorzaak dan ook zal door ondergetekende zelf moeten worden gedragen. BSC Kokoro is niet aansprakelijk
voor schade als gevolg van beschadiging of vervreemding van kleding en voorwerpen. De ondergetekende
verklaart voorts de leraren te vrijwaren voor rechtsvordering en aanspraken van derden uit hoofde van
hiervoor bedoelde. Hiervoor is de leraar aangesloten bij de NVBL (Nederlandse Vereniging van
Budoleraren). De leden van BSC Kokoro kunnen zich als bondslid aansluiten bij de IBA (International Budo
Academy!
Betalingsinformatie
Het lesgeld bedraagt € 15,00 per maand. Voor minder validen die een eigen buddy meenemen, geldt een
ste
korting van € 5,00 voor de buddy. De betaling moet uiterlijk op de 1 van elke maand zijn voldaan via
overschrijving naar bankrekeningnummer NL68 SNSB 0938413309 t.n.v. Paul Jansen te Julianadorp
ovv Weerbaarheidstraining.

REGLEMENT BSC Kokoro
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Op feestdagen vervallen de lessen, in de zomervakantie in gezamenlijk overleg.
Alleen bij ernstige ziekte of ongeval, kan in overleg iemand gevrijwaard worden van contributie.
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen geschieden door schriftelijke opzegging (brief of e-mail), minimaal
1 maand van tevoren. Indien het lidmaatschap gedurende halverwege een maand wordt beëindigd, blijft men
de contributie over het gehele volgende maand of overeengekomen deel daarvan verschuldigd.
De toegang tot de lessen kan worden geweigerd indien niet wordt voldaan aan de betalingsvoorwaarden.
BSC Kokoro behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de betalingsvoorwaarden.
Mannen EN vrouwen trainen gemengd. Indien noodzakelijk, kan hierop een uitzondering gemaakt worden.
Men is verplicht lid te worden van de overkoepelende bond IBA!

Ondertekening van dit formulier dient bij leden jonger dan 16 jaar te gebeuren door ouders/verzorgers
Datum: ….....-….....-....……......
Naam: ………………………………………………………………
Plaats: ……………………………………………………………….
Handtekening: ………………………………………………………

BSC Kokoro Kruiszwin 2326 1788 LX Julianadorp
Telefoonnummer: 06-54634584

Website: www.bsckokoro.nl
www.budoinfo.nl
FaceBook: https://www.facebook.com/bsckokoro

