
INSCHRIJFFORMULIER SHAOLIN KUNGFU INSTITUUT TINPO  
 

 

WWW.VECHTKUNST.COM 
info@vechtkunst.com 

 

           
 

 
Achternaam: ____________________________  Roepnaam: ____________________________  

 
 

Adres:  ____________________________  Huisnummer: ____________________________  

 

 

Postcode: ____________________________  Woonplaats: ____________________________  

 

 

Nationaliteit: ____________________________  Geboortedatum: ____________________________  

 

 

Geboorteplaats: ____________________________  Email:  ____________________________  
 

 

Telefoon: ____________________________  Handtekening: ____________________________  

 

 

   Aantal lessen per week:   1x □   2x □   3x □                       Indien minderjarig handtekening van ouder of voogd 

 
Bij ondertekening gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden (z.o.z.) 
 

 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO CONTRIBUTIE 

 
Ondergetekende verleent hierbij tot beëindiging van het lidmaatschap machtiging aan  TIN PO VECHTKUNST om 

van zijn/haar hieronder genoemde rekening de contributie per kwartaal te incasseren.  
 

Bank– of Girorekening:  ________________________________________________ 

Ten name van:   ________________________________________________ 

Plaats:    ________________________________________________ 

Datum: _______________ Handtekening: ____________________________________ 

 
Regels Incasso 

 Voor incasso hebben we een ondertekende machtiging nodig met vermelding van bank– of girorekening en aan wie machtiging wordt 

verleend. 

 Als de machtiging wordt verleend voor uitsluitend een minderjarig lid, moet de ouder/verzorger de machtiging ondertekenen.  

 Incasso van de contributie vindt plaats aan het begin van ieder kwartaal. 

 Per 01-01-2012 bedraagt de contributie per kwartaal € 70,- voor één, € 120,- voor twee, en € 160,- voor drie lessen per week. 

 De incassoregeling geldt zolang u lid bent en eindigt bij opzegging van het lidmaatschap of totdat u de machtiging intrekt. 

 Als u het niet eens bent met een afschrijving heeft u een maand de tijd om uw bank– of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug 

te storten. 

____________________________________________________________________________  
Gelieve dit formulier af te geven aan de instructeur, of te sturen naar ons correspondentieadres: 

 

TIN PO VECHTKUNST 

ALDENHOF 3826 

6537 BD NIJMEGEN 



INSCHRIJFFORMULIER SHAOLIN KUNGFU INSTITUUT TINPO  

WWW.VECHTKUNST.COM 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SHAOLIN KUNGFU INSTITUUT TINPO  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Shaolin Kungfu Instituut Tinpo en de 
ingeschreven persoon betreffende het sporten bij het Shaolin Kungfu Instituut Tinpo. 

1. Abonnementsduur en beëindiging: 
Wanneer u lid wordt van het Shaolin Kungfu Instituut Tinpo is dat voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk (email), 
waarbij een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand in acht dient te worden genomen. Indien u niet tijdig schriftelijk opzegt, wordt 
het abonnement stilzwijgend  verlengd. U blijft dan verplicht de verschuldigde contributies aan het Shaolin Kungfu Instituut Tinpo te 

betalen ook wanneer u niet deelneemt aan de lessen. 

2. Betaling: 
U dient aan het begin van ieder kwartaal uw contributie te voldoen. Er kan uitsluitend per automatische incasso betaald worden. 
Indien wij de contributie niet van uw rekening kunnen incasseren zullen wij een herinnering sturen. Hiervoor zullen wij 

administratiekosten in rekening brengen. 

3. Restitutie: 
Er is geen aanspraak op restitutie van het abonnementsgeld. 

4. Abonnement: 
De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal 

bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap van de 
Shaolin Bond Nederland (www.shaolinbond.nl) is inbegrepen in de contributie. 

5. Wangedrag: 
Bij wangedrag wordt uw lidmaatschap bij het Shaolin Kungfu Instituut Tinpo beëindigd. 

6. Deactivering:  
Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent, deel te nemen aan de lessen, is het mogelijk op 
vertoon van een medische verklaring het abonnement tijdelijk te deactiveren of na goed overleg met de instructeur. Hiervoor geldt 
dat de tijdelijke tussentijdse deactivering ingaat op het volgende kwartaal. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De 

automatische incasso blijft gedurende de overeenkomst aaneen-gesloten doorlopen.  

7. Vakantie:  
I.v.m. feestdagen en vakantie kunnen lessen uitvallen. Wij brengen hiervoor geen bedrag in mindering op de contributie. U betaalt 
dus vier keer per jaar hetzelfde bedrag aan contributie. Geen lessen tijdens de maanden juli en augustus i.v.m. de zomervakantie.  

8. Deelname:  

Deelname aan lessen is toegestaan indien en zolang op tijd aan de betalingsverplichtingen zijn voldaan.  

9. Jaarlijkse indexering:  
Jaarlijks kan een geïndexeerde verhoging van het contributiegeld plaatsvinden.  

10. Aantal lessen:  
U kunt deelnemen aan de wekelijkse lessen in Arnhem en Nijmegen afhankelijk van uw lespakket. Lessen kunnen bij uitval of 

vakantie in overleg worden ingehaald op een andere lokatie. ( bezoek www.vechtkunst.com voor informatie )  

11. Kledingvoorschriften:  
In de sportzaal dient u correcte sportkleding te dragen. Schooltenue is verplicht na 3 maanden. Het schooltenue bestaat uit een 
school uniform, sjerp en speciale kungfu schoenen. Kleding is bij de instructeur te verkrijgen.  

12. Veiligheid en aansprakelijkheid:  

Het gebruik van de faciliteiten en deelname aan de lessen van het Shaolin Kungfu Instituut Tinpo geschieden geheel op eigen risico. 
Houdt u aan de instructies en de aanwijzingen van de instructeur. Doe altijd een goede warming up voordat u gaat sporten. Indien u 
blessures heeft dient u dit voorafgaand van de les aan de instructeur mede te delen. Deze zal beslissen of u kunt deelnemen aan de 

les. Blijf 100% geconcentreerd wanneer u sport. Shaolin Kungfu Instituut Tinpo wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als 
gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen. 

13. Conformering overeenkomst:  
De abonnementhouder/ster verklaart door inschrijving bij het Shaolin Kungfu Instituut Tinpo de door haar opgestelde huisregels na 

te leven en de instructies uit te voeren. Het Shaolin Kungfu Instituut Tinpo is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan 
de regels houdt de toegang voor een door het Shaolin Kungfu Instituut Tinpo te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op 
restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.  

14. Overige bepalingen:  

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de instructeur van het Shaolin 
Kungfu Instituut Tinpo beoordeeld en beslist.  

 

http://www.shaolinbond.nl/
http://www.vechtkunst.com/

