
 

 
LES- EN TRAININGSOVEREENKOMST Budo Vereniging Dojo Saikoro 
 1. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- en dient bij de inschrijving te worden voldaan. Het lesgeld dient per maand 

(automatische incasso) of per jaar (vooruit) te worden voldaan.  
  
2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste één jaar en wordt per 1 januari van elk kalenderjaar 

stilzwijgend steeds voor de periode van één jaar verlengd. Opzeggen kan, na het eerste jaar, maandelijkse 
conform de dan geldende voorwaarden zoals te vinden op de website (www.saikoro.nl). 

 
3. Het lesgeld dient voor de vijftiende van de eerste maand van het nieuwe jaar te worden voldaan als er per 

jaar betaald wordt. Dit kan contant of worden overgemaakt op rekeningnummer:  
NL08 RABO 0137420587 t.n.v. Budo Ver. Dojo Saikoro 

 
4. Er worden geen lessen verzorgd op erkende feestdagen en gedurende de reguliere (basis)schoolvakanties waaronder de kerst- en zomervakantie. 
 
5. Het lesgeld zal ook dienen te worden betaald indien de leerling om welke reden dan ook aan een of 

meerdere lessen of trainingen niet deelneemt, tenzij de sportschool hem / haar van deze verplichting 
(tijdelijk) heeft ontheven. Deze ontheffing dient in een schriftelijke verklaring van de sportschool vastgelegd 
te zijn en zal enkel bij uitzondering door het bestuur kunnen worden verleend. 

 
6. Eenieder sport op eigen risico. De sportschool is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of in 

ongerede raken van de (in de sportschool achtergelaten) (sport-)kleding en voorwerpen. De sportschool 
aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid en de leerling ontheft de sportschool bij deze van elke 
aansprakelijkheid.   

7. De leerling is gehouden - en verplicht zich bij deze daartoe - voor stipte betaling van de aan de sportschool 
toekomende gelden te zorgen, hetzij wegens les- / trainingsgelden, hetzij anderszins. Bij niet tijdige betaling 
van genoemde gelden wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau, dat namens de 
sportschool voor inning zal zorgen. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de 
leerling. Bij niet tijdige betaling zal tevens de toegang tot de lessen worden ontzegd. 

 
8. Indien de leerling minderjarig (jonger dan 18) is, zal de ondergetekende van het inschrijfformulier 

verantwoordelijk zijn voor bovengenoemde bepalingen. 
 
INSCHRIJFFORMULIER (s.v.p. niet afknippen) 
 
Van het hierboven vermelde heb ik goede nota genomen en ik verklaar mij met de inhoud akkoord.   
Naam en voorletters leerling  
Roepnaam  
Adres  
  
Postcode en woonplaats  
  
Telefoonnummer  
 
E-mail adres * 

 
 

  
Geboorteplaats en -datum   
  
Handtekening * *  
  
Plaats / Datum  
 *    Indien de leerling minderjarig is, dan het e-mail adres van de ouder / verzorger. 
* * Indien de leerling minderjarig is, dan de handtekening van de ouder / verzorger.  


