
 

Wadokai Born 
Budo-verenging Born 

Inschrijfformulier  

Kvk 40188922 Secretariaat: Jan van Salmstraat 10, 6121NG Born            bestuur@wadokaiborn.nl 

Gegevens lid 
Roepnaam Achternaam 

Adres  

Postcode Woonplaats 

Geboortedatum  Man     Vrouw 

Telefoon Mobiel 

Emailadres  

Bankrekeningnummer 1  

Inschrijfdatum  
1 Voor juiste afhandeling van de contributie in onze boekhouding gebruiken we het bankrekeningnummer voor 
koppeling met onze ledenadministratie. 

Bij nood 
Contactpersoon Telefoon 

Eventuele bijzonderheden omtrent uzelf / uw kind waarvan de vereniging op de hoogte zou 
moeten zijn. Denk hierbij aan medicatie, autisme, ADHD of dergelijke. 

 
 
 

Beeldmateriaal  
Via onze website en sociale media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van onze 
vereniging. Hiervoor maken wij gebruik van foto’s en video’s. 
 Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben. 

Aanmelding 
Bovengenoemde meld zich aan als lid van Wadokai Born – Budo-vereniging Born en verplicht zich 
daarmee tot het betalen van contributie en neemt kennis van de Algemene Voorwaarden en 
Privacy Reglement van de vereniging. 
   Contributie voor Jeugdleden = €10,00 per maand (7 t/m 15 jaar) 
   Contributie voor Leden = €12,50 per maand 
De contributie dient maandelijks via een automatische overschrijving overgemaakt te worden op 
rekening nummer: NL23 INGB 0005 1025 82, t.n.v. Budo Vereniging Born. 

Handtekening lid / ouder 
 
 
 
Privacy  
De persoonsgegevens die via dit inschrijfformulier verkregen zijn worden gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie van 
Budo-vereniging Born. Budo-vereniging Born gaat vertrouwelijk met deze persoonsgegevens om, met inachtneming van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het lid of ouder van het lid geven door middel van ondertekening van dit 
formulier uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van zijn/haar opgegeven persoonsgegevens voor het bovengenoemde doel. 

 



 

Wadokai Born 
Budo-verenging Born 

Inschrijfformulier  

Kvk 40188922 Secretariaat: Jan van Salmstraat 10, 6121NG Born            bestuur@wadokaiborn.nl 

Bijlage Inschrijfformulier 

 

Algemene Voorwaarden: 

1. Door inschrijving verbindt de deelnemer zich voor onbepaalde duur aan Budo-vereniging 
Born en mag het nieuwe lid deelnemen aan de lessen die geschikt zijn voor zijn of haar 
niveau.  

2. Het seizoen bij Budo-vereniging Born loopt van één januari tot en met eind december. 
Gedurende de zomervakantie (schoolvakantie) wordt er geen les gegeven.  

3. De deelnemer betaalt contributie voor het lidmaatschap. Wijzigingen in lesdagen, -tijden 
en tariefstelling voorbehouden.  

4. Er is gekozen de contributie te verdelen over 12 maanden (incl. de zomervakantie 
maanden).  

5. 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 Budovereniging Born. 
De opzegtermijn is één maand.  

7. Activiteiten en lessen van Budo-vereniging Born worden met grootst mogelijke 
zorgvuldigheid uitgevoerd. Desondanks is het onmogelijk om letsel of schade uit te sluiten. 
De deelnemer verklaart hierbij dat deelname aan de door Budo-vereniging Born gegeven 
lessen of activiteiten uitsluitend en alleen geschiedt voor eigen risico en dat in geval van 
schade en/of letsel de deelnemer Budo-vereniging Born niet aansprakelijk zal stellen voor 
de gevolgen daarvan. De vereniging voorziet niet in enige verzekering voor haar leden. 

8. De geleerde karate technieken mogen alleen  binnen de vereniging uitgevoerd worden. 
Uitvoering buiten de vereniging / dojo kan tot beëindiging van het lidmaatschap leiden. 

9. De deelnemer is bekend met de gedragsregels van de vereniging en zal deze ten allertijden 
naleven. De gedragsregels zijn na te lezen op http://wadokaiborn.nl/gedragsregels/ 

 

 

Privacy  

De persoonsgegevens die via dit inschrijfformulier verkregen zijn worden gebruikt ten behoeve 
van de ledenadministratie, contributie-inning van Budo-vereniging Born. Budo-vereniging Born 
gaat vertrouwelijk met deze persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het lid of ouder van het lid geven door middel van 
ondertekening van dit formulier uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van zijn/haar 
opgegeven persoonsgegevens voor het bovengenoemde doel. 
 
Voor het aangaan van het lidmaatschap bij onze vereniging wijzen wij u op ons uitgebreide privacy 
reglement. Hierin staat duidelijk omschreven wat de vereniging doet met uw persoonsgegevens.  
Het privacy reglement kunt u nalezen op onze website:  http://wadokaiborn.nl/privacy-reglement  
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