
De lidmaatschapskosten bestaan uit: 
1. Inschrijfgeld €25,- eenmalig 
2. Contributie €25,-  per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. 
Het inschrijfgeld dient u te voldoen op de datum van de inschrijving. 
De contributie dient per de 1ste van de maand bij vooruitbetaling voldaan te zijn. 
De ledencontributie dient u het hele het jaar door te betalen (12 maanden).  
 
 
Bankrekeningnummer, TAEKWON-DO BEUK: 
NL54RABO0351252185 
Email adres: ledenbeuk@gmail.com 
Telefoonnummer: 0642070527 
 
 
Bijlage inschrijfformulier  
 
1. Bewaren persoonsgegevens: 
Team-Beuk bewaardt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
- Het contact kunnen leggen met ouders/verzorgers/voogd bij een ongeluk. 
- Inschrijving van toernooien/seminar. 
 
2. Bescherming van de persoonsgegvens: 
De op het inschrijfformulier ingevulde gegevens zullen worden opgeslagen in een archief bij 
de hoofdleraar. Daarnaast zullen er geen bijzondere gegevens worden bewaard. Uitsluitend 
het op het inschrijfformulier ingevulde zal in het archief worden opgeslagen. 
 
3. Inzien van gegevens: 
Indien u de gegevens wilt inzien, dan kunt u deze opvragen bij de hoofdleraar Martin van 
Straaten. 
 
4. Multimedia: 
Tkd-beuk maakt gebruikt van een Facebook account. Hier worden foto’s en video’s van 
trainingen, toernooien en sportdagen gedeeld. Op het moment dat u geen toestemming 
geeft om foto’s of video’s van uw kind of uzelf te delen zal hier nadrukkelijk op gelet worden. 
 
5. Dit lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij één van de partijen 
aan de 
andere partij  schriftelijk meedeelt de overeenkomst te willen beëindigen en daarbij een 
opzegtermijn van een volle  kalendermaand in acht wordt genomen. 
 
6. Betaling van contributie dient ook te geschieden indien het lid om welke reden dan 
ook niet aan de les  deelneemt, tenzij Tkd-beuk hem/haar van die betalingsverplichting heeft 
ontheven. Ontheffing van de betalingsverplichting moet blijken uit een schriftelijke verklaring, 
afgegeven door Team-beuk. 
 
7. De contributie kan ieder moment, maar hoogstens één keer per kalenderjaar worden  



aangepast door Tkd-beuk.  
 
8. Het lid Is na één maand lidmaatschap verplicht beschermmateriaal ( handschoenen, 
scheenbeschermers,mondbescherming, kruisbeschermer alleen voor heren)  voor in de 
trainingen aan te schaffen bij Taekwondo beuk 
 
 
9. Het lid accepteert de door Tkd-beuk  vastgestelde reglementen en verklaart hierbij de 
reglementen te zullen naleven, zulks met het oog op de noodzakelijke orde en discipline 
welke noodzakelijk zijn.  
 
10. Het lid verklaart hierbij dat het volgen van onze lessen uitsluitend en alleen voor 
zijn/haar risico is en dat  de kosten van enig ongeval of letsel geheel en al door hem/haar 
zelf zal worden gedragen. Het lid  verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van 
alle rechten tot het instellen van de  schadevergoedingsactie tegen team-beuk wegens 
vergoeding van kosten, schade en interesse als gevolg van enig ongeval of letsel opgelopen 
tengevolge van sportbeoefening of als ook wegens het kwijtraken van eigendommen.  
 
11. Indien u een persoonlijk gesprek met Martin, de sportschooleigenaar wilt, dan kunt u 
een afspraak  maken buiten de trainingsuren om. Dit, om de tijd in de sportzaal zo goed 
mogelijk te 
benutten voor alle  leerlingen.  
 
 
 


