Voorwaarden Stichting Yume Ken
De bijdrage voor deelname aan lessen van Stichting Yume Ken bedraagt:
Contributie
Jeugd (7-12 jaar)
Jongeren (13-17 jaar)
en studenten
Volwassenen (18+)

Per jaar
€ 250,€ 300,-

Per maand
€ 25,€ 30,-

Selectie meerprijs p/m
€ 10,€ 10,-

Met U-pas*
Afhankelijk van het tegoed
Afhankelijk van het tegoed

€ 320,-

€ 32,-

€ 10,-

Afhankelijk van het tegoed

Eenmalige inschrijfkosten zijn €10,-.
Dit bedrag dient bij inschrijving te worden betaald.
De jaarcontributie wordt verdeeld over 10 gelijke maanden en automatisch afgeschreven. In
de maanden juli en augustus wordt geen contributie betaald. Zorgt u ervoor dat er
voldoende saldo op uw rekening staat? Indien een automatische afschrijving wordt
gestorneerd, dan rekenen wij €5,- administratiekosten per mislukte incasso.
Korting 1: Derde (jongste) lid uit één gezin zonder U-pas krijgt 10% korting.
Korting 2: Bij voorafbetaling van de contributie voor het hele jaar geldt een korting van 5%.
*De eigen bijdrage van leden met een U-pas is afhankelijk van het tegoed bij de U-pas.
Graag jaarlijks in september langskomen met de U-pas om te overleggen en te betalen.
Voor meer informatie zie www.u-pas.nl.
Opzeggingen kunnen schriftelijk worden gedaan via info@yumeken.nl, met een
opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand.
Ieder lid kan zich inschrijven bij de Karate-Do Bond Nederland (KBN). Zonder deze
inschrijving is het niet mogelijk om Karate-do examens af te leggen. Inschrijving bij de KBN
dient u zelf te regelen via het formulier op de website www.kbn.nl. Vergeet niet een pasfoto
mee te sturen. U krijgt dan automatisch een bewijs van inschrijving en een officieel, overal
ter wereld erkend Karate-do paspoort. In dit paspoort worden alle vorderingen in niveaus,
karate-opleidingen en –cursussen bijgehouden.
Trainingstijden en dojo
Kijk voor de actuele trainingstijden en andere informatie op onze website: www.yumeken.nl
Het is mogelijk dat tijdens schoolvakanties of wegens gebruik van de gymzaal door de
Scholen zelf, lessen komen te vervallen. Leden worden hierover tijdig geïnformeerd tijdens
de training, via e-mail, sociale media en/of via de website: www.yumeken.nl.
Bekijk de website voor iedere training om teleurstelling te voorkomen.
Dojo-etiquette
Binnen de dojo en tijdens de trainingen zijn er afspraken die we met elkaar maken, zodat we
samen kunnen zorgen voor een plezierige trainingsomgeving. Lees deze afspraken goed
door. Je kunt ze vinden op onze website onder ‘etiquette’ of opvragen bij het bestuur.
Wijzigingen
Stichting Yume Ken behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te
wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen worden gecommuniceerd via de website en eventueel
andere middelen.
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Persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens worden alleen aan
derden verstrekt nadat toestemming hiervoor expliciet is gevraagd en verkregen.
In dit formulier wordt verwezen naar de algemene voorwaarden, die aan elk nieuw lid worden
uitgereikt. Zie ook de Privacyverklaring op onze website.
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de algemene
inschrijfvoorwaarden.
Voor- en achternaam: ___________________________________________________________________________________
Straat en Huisnummer: _________________________________________________________________________________
Postcode en Woonplaats: _______________________________________________________________________________
Geboortedatum: ____________________________________________
Telefoonnummer(s): _______________________________________ / ___________________________________________
Email: __________________________________ ___________________________________________________________________
Heeft u een U-pas:

Ja / Nee

(indien ja, graag kopie inleveren)

KBN-Paspoortnummer: ______________________
[indien al aangesloten bij de Karate Bond Nederland]

Student:

Ja / Nee

(alleen invullen door 18+)

Medische informatie: ____________________________________________________________________________________
[indien: epilepsie, astma, hartproblemen, diabetes, zenuwaandoening, o.i.d.]

Plaats __________________________________________

Datum ____________________________________________

Handtekening ____________________________________________
[Handtekening ouders/verzorgers indien minderjarig]

_______________________________________________________________________________________________________________
Incassomachtiging
Ik betaal tot wederopzegging mijn bijdrage automatisch en machtig de Stichting Yume Ken om
deze contributie in termijnen af te schrijven van mijn rekeningnummer.
Voorletters en achternaam rekeninghouder: __________________________________________________________
Straat en Huisnummer: __________________________________________________________________________________
Postcode en Woonplaats: _______________________________________________________________________________
IBAN nummer:

NL ______________________________________________________________________________

Plaats ___________________________________________Datum __________________________________________________

Handtekening ____________________________________________
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