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     INSCHRIJFFORMULIER 
 

               De ware overwinning is de overwinning op jezelf!  
  

BUDO TOP NEDERLAND locatie Gouda  

  
Graag onderstaande voorwaarden aandachtig doorlezen en bewaren! 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

1. De kennis en kunde die men tijdens de training opdoet, mag men niet misbruiken of zonder 
toestemming overdragen aan anderen. 

 

2. Men dient zich tijdens de training te houden aan de door Budo Top Nederland en/of leraar  
voorgeschreven regels betreffende kleding, gedrag in de oefenzaal, enz. 

 

3. Budo Top Nederland en haar medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor blessures opgelopen 
tijdens trainingen en activiteiten van Budo Top Nederland. 

 

4. Budo Top Nederland en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor het zoek raken, door verlies 
of diefstal, van eigendommen tijdens trainingen en activiteiten van Budo Top Nederland. 

 

5. Kosten betreffende vernielingen in en rond de oefenzaal, al dan niet opzettelijk, zullen worden 
verhaald op de schuldige[n]. 

 

6. Binnen Budo Top Nederland is een Privacyverklaring van kracht betreffende de privacy van uw 
gegevens (www.budotopnederland.nl > downloads > privacyverklaring, of op te vragen bij trainer(s) 
van BTN). Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn en 
ermee akkoord te gaan. Bezwaar dient vooraf op inschrijfformulier aangegeven te worden. 

 
BETALING en OPZEGGING 
 

7. De persoon dient bij inschrijving eenmalig een bedrag van € 24,95 voor inschrijf- en 
administratiekosten te betalen. Dit bedrag wordt automatisch met de eerste afschrijving voor de 
contributie van de door uw opgegeven bankrekeningnummer afgeschreven. 

  

8. Indien men lid wordt gedurende een lopende maand/kwartaal betaald men slechts het restant van 
de desbetreffende maand/kwartaal.  

 

9. De contributie behoort bij vooruitbetaling te worden voldaan.  
 

10. Betaling dient te geschieden per maand of kwartaal (kalenderjaar kwartaal) en wordt in de 
voorafgaande maand rond de 24ste van de desbetreffende maand/kwartaal automatisch van de door 
uw opgegeven bankrekeningnummer afgeschreven 

 

11. Eerste afschrijving valt altijd hoger uit dan de daarop volgende maandelijkse of kwartaal betalingen. 
Dit i.v.m. eenmalige inschrijf- en administratiekosten, indien van toepassing aanschaf 
trainingsattributen, restant van desbetreffende maand/kwartaal en de contributie voor eerste 
volgende maand. 

 

12. Opzegging als lid van Budo Top Nederland kan alleen via de officiële kanalen; schriftelijk 
ingediend worden na min. 3 maanden lidmaatschap. Dit kan doormiddel van het invullen van een 
opzegformulier (te vinden op de website www.budotopnederland.nl > downloads > opzegformulier) 
en deze via mail, post of persoonlijk aan de betreffende lesgever te overhandigen. Er geldt een 
opzegtermijn van 1 maand dus er zal dan nog 1 maand contributie worden afgeschreven.  

 

13. Leden via de Rotterdampas kunnen per half jaar hun lidmaatschap opzeggen; Opzegging dient dan 
wel tijdig voor het scannen van volgende halfjaar abonnement worden opgezegd via de officiële 
kanalen zie punt 12. Verzilverde coupons kunnen niet meer worden teruggedraaid. 

 

14. De contributie kan zonder overleg door Budo Top Nederland worden verhoogd of verlaagd.  
Wel zullen ten alle tijden de leden hiervan tijdige op de hoogte worden gesteld. 

 

15. Bij ondertekening van het inschrijfformulier gaat ondergetekende akkoord met bovenstaande 
processen en voorwaarden. 
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Contactgegevens (van nieuwe lid) 
Voor-/achternaam(en)  M/V  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Geb. datum  

Telefoon  Mobiel  

E-mail  

Ruimte voor 
opmerkingen  
(bijv: ADHD, blessure etc) 

 

 

Sport & Contributie 
Graag aankruisen; Trainingsdagen & Sport welke van toepassing is voor nieuwe lidmaatschap 

Trainingsdagen ma  di  wo  do  vrij  za  zo  

Sport & 
Contributies 
(incl 6% BTW) 

 GDS individueel 2,5 t/m 5 jr. 1x trainen p/w € 17,95 p/m 

 Weerbaarheid 6-11 jaar 1x trainen p/w  € 24,95 p/m 

 
GDS  
Ouder & Kind 

2,5 t/m 5 jr. 
1x trainen p/w 
samen met ouder 

€ 24,95 p/m 

 Karate  6-11 jaar 2x trainen p/w € 24,95 p/m 

 Karate +12 jaar 2x trainen p/w € 26,95 p/m 

 Judo  6-11 jaar 2x trainen p/w € 24,95 p/m 

 Judo +12 jaar 2x trainen p/w € 26,95 p/m 

 CardioBoxing  9-13 jaar 1x trainen p/w € 24,95 p/m 

 CardioBoxing +14 jaar 2x trainen p/w € 26,95 p/m 
 

Benodigde *trainingsmateriaal (voor de gekozen sport) *inclusief 21% BTW 

Karate of judopak 
 € 29,50 maat 90 – 150 cm  Lengte  

 € 34,50 maat 160 – 200 cm Lengte  

Vuistjes + bitje   € 18,00 maten XS / S / M / L / XL  Maat + kleur rood/blauw 

Bokshandschoen  € 29,50 maten 60-80-120 oz  Maat + kleur zwart/roze 
 

Privacy 
Budo Top Nederland maakt gebruik van verschillende kanalen voor het delen van informatie. Zie met name 

punt 11 van de Privacyverklaring (www.budotopnederland.nl > downloads > privacyverklaring).  

Kruis aan indien u hier geen bezwaar tegen heeft > 

Graag hieronder een toelichting geven indien u hier wel bezwaar tegen heeft; 

 

 

Incassomachtiging 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Budo Top Nederland om van zijn/haar 
hieronder genoemde rekeningnummer automatisch de contributie af te schrijven.   
 

IBAN (rekeningnummer) NL  .  . _______  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Voorletters en naam (rekeninghouder)  

Ik betaal de contributie per 
(kruis aan wat van toepassing is) 

 maand    

 kwartaal 
 

BETALING Ik ga akkoord met het automatisch incasseren van de contributie rond de 24e van de 
betreffende maand/kwartaal tot wederopzegging, zoals beschreven in de voorwaarden van BTN. 

 

Datum:                    Plaats:                                 
        

Handtekening:      Handtekening Budo Top Nederland: 
 
 

 


