Inschrijfformulier Stichting Shoganai Judo Dronten
Gegevens judoka
Naam

______________________________

Adres

______________________________________________________________

Postcode

__________________ Woonplaats ________________________________

Telefoon nummer

__________________ Mobiel nummer: 06-___________________________

E-mail

______________________________________________________________

Geboorte datum

__________________ Geboorteplaats ______________________________

Aantal keren training per week ___________

Man

Vrouw

Met ingang van _____________________________

Huidige kleur band en slip ________________ Lid nummer JBN ____________________________
Medische bijzonderheden ___________________________________________________________ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lesgeld tarieven

(per 1.1.2019)

Kleuters krijgen een half uur les per week. Zij betalen hiervoor € 10,00 per maand.
Judoka’s trainen minimaal 1 uur in de week. Zij betalen hiervoor € 16,50 per maand.
Wedstrijd judoka’s kunnen extra uren trainen.
Voor 2 uur trainen per week is het lesgeld € 22,00 per maand.
Voor 3 uur trainen per week is het lesgeld € 25,00 per maand.
Voor 4 uur trainen per week is het lesgeld € 27,50 per maand.
Iedere judoka betaald voor een periode van minimaal 3 maanden lesgeld.
Het inschrijfbedrag is € 15,00. Dit bedrag wordt bij het innen van de eerste contributie automatisch van
uw rekening afgeschreven.
Door ondertekening van dit formulier geef ik aan dat ik er mee akkoord ga dat Stichting Shoganai mij
aanmeldt bij Judo Bond Nederland. De contributie hiervoor betaal ik rechtstreeks aan de JBN.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doorlopende machtiging
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Land
Incassant ID
Kenmerk machtiging

Stichting Shoganai Judo Dronten
Vierlander 26
8253 BJ DRONTEN
Nederland
NL15ZZZ390979010000
Lidnummer: ____________________________ (zie t.z.t. afschrift)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan St. Shoganai Judo Dronten om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens lesgeld en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van St. Shoganai Judo Dronten.
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 rekeninghouder ______________________________________________________________
Adres

______________________________________________________________

Postcode

_________________

Woonplaats ________________________________

IBAN Rekeningnummer NL ___________________________________ BIC __________________
Plaats en datum

_________________

Handtekening ______________________________

Intrekking van de machtiging dient tijdig, schriftelijk, te worden gericht aan Stichting Shoganai Judo Dronten,
Vierlander 26, 8253 BJ DRONTEN. Bankrekeningnummer NL75 RABO 0106867873.
KvK te Lelystad, nr. 39097901
Meer informatie:email: info@shoganai.nl en website: www.shoganai.nl

