
Budo Stichting Boot 
(Karate Mossel-Boot is onderdeel van Budo Stichting Boot)      
Vestigingsadres : Assendorperdijk 53, 8012 EG Zwolle    
Postadres : Postbus 1262, 8001 BG Zwolle    
Telefoon  : 038-4213244 of 06-23 39 65 43   
IBAN NR.  : NL14RABO0387340300    
Website  : www.budo-stichting-boot.nl 
E-mailadres : info@budo-stichting-boot.nl  
 

 

AANMELDINGSFORMULIER 

Naam :___________________________________________________ 

Adres :___________________________________________________ 

Postcode:___________________ Woonplaats:_____________________  

Geslacht:  M / V        Geboorte datum:___-____-______ 

Telefoon: __________________ E-mail: ________________________ 

 

Aanwezigheid bij en deelname aan lessen e/o wedstrijden is geheel voor eigen risico van 
deelnemer of wettelijke vertegenwoordiger 

Ondergetekende verklaart hierbij bekend te zijn met de algemene voorwaarden 
z.o.z. inschrijfformulier en contributieregeling van BUDO STICHTING BOOT 

Aanmelden is persoonsgebonden. 
 
Handtekening voor akkoord:       
Handtekening Lid:    Wettelijke vertegenwoordiger:  

   
 
          

        €     10,- Inschrijfgeld  
        €  Lesgeld  
          
Contant te voldoen bij inlevering van het inschrijfformulier: € Totaal  

 
 

 

Tarieven per betaalperiode m.i.v. 01.01.2018  
(Van 1 feb tot 1 juli en van 1 sept tot 1 feb (prijswijzigingen voorbehouden)  

        

Geboren: 2013 en later € 94,-  Taiji Quan en Qi Gong € 150,-   
Geboren: 2007-2012 € 114,-       
Geboren: 2003-2006 € 124,-  2e training + € 40,-    
Geboren: 1999-2002 € 134,-  3e training + € 30,-   
Geboren: 1998 en eerder € 144,-       

 
          
Korting voor meerdere leden uit één gezin:        * Betaling dient te gebeuren in de eerste maand van de periode 
2e persoon: € 10,- korting van het basisbedrag       * Korting € 20,- voor deelname aan 2e Budosport  
3e persoon: € 20,- korting van het basisbedrag       * Bij deelname aan examens dient het lesgeld over die periode 
enz. (korting alleen geldig bij een volledige betaalperiode)   voldaan te zijn.        

     

Opzegging:  
Schriftelijk en tenminste 1 maand voor de eerstvolgende 
betaaldatum. 
(dus voor 1 jan. of 1 aug.)       

   

 

  

In te vullen door de trainer: 

Budosport:     

Codering :     

IK HEB LES OP: 1.   dag van:   tot   uur 

  2.   dag van:   tot   uur 

http://www.budo-stichting-boot.nl/


BUDO STICHTING BOOT 

 

Algemene voorwaarde. 

Voor het deelnemen aan de diverse door de stichting gegeven 

cursussen gelden de volgende voorwaarden. 

AANMELDING: Aanmelding geschiedt schriftelijk d.m.v. het 

aanmeldingsformulier. Bij de aanmelding dient het inschrijfgeld à € 

10,00 te worden voldaan. Het aanmeldingsformulier dient te zijn 

ondertekend. Voor minderjarigen is de handtekening van de 

wettelijke vertegenwoordiger vereist. Na aanmelding geldt de 

eerste maand als proefperiode. Binnen de proefperiode kan men de 

cursus door middel van een schriftelijke opzegging beëindigen 

zonder opzegtermijn. Bij opzegging binnen de proefperiode is 

slechts cursusgeld over 1 maand verschuldigd. Het te veel reeds 

vooruitbetaalde cursusgeld wordt gerestitueerd. 

OPZEGGING: Na de proefperiode kan men de cursus beëindigen 

door schriftelijk opzegging. De opzegging dient te geschieden 

minimaal een maand voor de eerstvolgende vervaldatum. De 

vervaldata zijn 1 januari en 1 augustus. Bij niet tijdige opzegging is 

men verplicht de contributie door te betalen. Bij schriftelijke 

opzegging krijgt u bewijs retour van de opzegging, pas op dat 

moment is er sprake van een geldige opzegging. 

Contributie: Contributie dient te worden betaald volgens de 

contributieregeling. Bij, naar het oordeel van het Bestuur van de 

Stichting, geldige redenen ( bijv. langdurige ziekte) kan een deel 

van de contributie worden terugbetaald. 

De lessen worden het gehele jaar door gegeven, met dien verstande 

dat dit niet geldt voor zon- en officiële feestdagen alsmede de 

gebruikelijke vakanties ( zalen gesloten). Tijdens de vakanties 

dienen de lesgelden normaal te worden doorbetaald. 

 

 

Aansprakelijkheid: Iedere cursist is persoonlijk aansprakelijk 

voor eventuele ongevallen die hem/haar overkomen. De Stichting 

is alleen aansprakelijk voor schade en/of ongevallen die de 

stichting verweten kunnen worden. De Stichting is niet 

aansprakelijk voor het zoek raken van eigendommen. Cursisten 

zijn verplicht de schade die zij aan eigendommen van de Stichting 

aanbrengen te vergoeden, behalve wanneer dit  naar het oordeel 

van het Stichtingsbestuur niet redelijk wordt geacht. 

 

Van de cursisten wordt verlangd: 

- Een goed gedrag, ook buiten de sportvereniging 

- Wat geleerd is niet te misbruiken 

- Correcte kleding, goede verzorging van handen, voeten, haar 

enz. 

- Geen achterstand in betaling. 

- Bij een betalings achterstand wordt de cursist uitgesloten 

voor deelname aan het examen. 


