INSCHRIJFFORMULIER BUDOVERENIGING ASAHI ASSEN ‐ SMILDE
Roepnaam:

Achternaam:

Adres:
Geslacht ☐ M ☐ V

PC & Woonplaats:
Telefoonnummer:

Mobiel nummer:

E mail:
2 E mail:
e

Geboortedatum:

Ik heb meegedaan op: dag en tijd invullen:
Opgave datum:
Ik wil graag deelnemen aan: ☐ Judo

☐ Jiu Jitsu

Ik heb al een keer eerder aan Judo of Jiu Jitsu gedaan en heb de:
Ook was ik lid van de Judo Bond Nederland en had paspoortnummer:

Doorlopende machtiging

S€PA

Naam in cassant

: Budovereniging Asahi Assen Smilde

Adres in cassant

: Thorbeckelaan 2a

Postcode in cassant

: 9402 ER

Land in cassant

: Nederland

Kenmerk machtiging

: Maandelijkse contributie

Woonplaats in cassant: ASSEN
In cassant ID

: NL73ZZZ400453780000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan budovereniging Asahi Assen Smilde om doorlopende incasso‐opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens maandelijkse contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Budovereniging Asahi Assen Smilde. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:
Adres:
PC & Woonplaats:
Land:
IBAN (rekeningnummer)
Plaats en datum:

Bank Identificatie:

Handtekening

Inleveren bij de trainer of het secretariaat, dit kan in de bus in de dojo, of opsturen naar:
Budovereniging Asahi Assen Smilde
T.a.v. de secretaris
Thorbeckelaan 2a
9402 ER ASSEN
Ik ga akkoord met de voorwaarden die Budovereniging Asahi aan het lidmaatschap stelt, zie blad 2
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Contributie Budovereniging Asahi Assen ‐ Smilde:
Eenmalige inschrijfkosten

€ 11,00

Contributie per maand:
Judo

5 t/m 11 jaar

€ 13,50

Judo/Jiu‐Jitsu

12 jaar tot 17 jaar

€ 15,50

Judo/Jiu‐Jitsu

17 jaar en ouder

€ 16,50

NB: Er wordt per maandelijks per automatische incasso betaald. Indien dit niet gewenst is dient men
per jaar vooraf te betalen.
De verplichte afdracht aan de Judo Bond Nederland is hierbij niet inbegrepen!
Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de
aanmelding op het bondsbureau is ontvangen. De duur van het JBN lidmaatschap is 1 jaar en wordt,
behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap van de
JBN eindigt door opzegging, indien de opzegging 6 weken voor het einde , als hierboven beschreven,
is ontvangen.
Dit lidmaatschap is geheel apart, U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Judo Bond.

Opzegging
Eventuele opzeggingen dienen altijd schriftelijk te gebeuren middels het opzegformulier, dit ligt in de
dojo of u kunt dit downloaden vanaf www.asahibudo.nl. Dit kunt u sturen t.a.v. de secretaris:
Thorbeckelaan 2a, 9402 ER ASSEN of dit formulier per email naar secretaris@asahibudo.nl.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een kwartaal met
inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. U ontvangt hiervoor bevestiging van opzegging.
Het opzeggen van de Judo Bond Nederland lidmaatschap doen wij voor u, meer informatie hierover
vindt u op het opzegformulier.

Examens
Binnen onze vereniging wordt twee maal per jaar examen afgenomen.
De examens worden meestal eind januari en in juni gehouden. De inschrijfformulieren voor het
examen worden tijdens de les uitgedeeld of zijn te downloaden van www.asahibudo.nl. Deze
formulieren dienen bij de trainer worden ingeleverd en betaling vind plaats via automatisch incasso.

Privacy
Voor onze privacy voorwaarden verwijzen wij naar onze website: www.asahibudo.nl
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