SPORTSCHOOL VAN DEN BERG
Wing Chun Kung Fu en Nunchaku-do
e-mail: info@sportschoolvandenberg.nl
website: www.sportschoolvandenberg.nl

INSCHRIJFFORMULIER
Naam:

0 man

0 vrouw

Adres:
Woonplaats:
Postcode:
Tel. nummer:

Noodnummer:

E-mail:
Geboortedatum:
Leeftijd:
Heeft u medische klachten: 0 ja, welke
Beoefend: 0 Wing Chun Kung Fu
Prijzen
Inschrijfgeld en proefles: € 7,Kinderen vanaf 8 tot 14 jaar

0 nee

0 Nunchaku-do

0 beide sporten

Per maand

Vanaf 16 jaar

Per maand

Nunchaku-do
€ 14,Nunchaku-do
€ 20,Wing Chun Kung Fu (vanaf 14 jaar)
€ 18,Wing Chun Kung Fu
€ 25,Beide sporten (vanaf 14 jaar)
€ 30,Beide sporten
€ 35,Ondergetekende(n) verklaart/verklaren zich volledig akkoord met de aan de ommezijde
gestelde voorwaarden van Sportschool Van den Berg.
Handtekening ouders/voogd (indien minderjarig)

Datum:

Handtekening leerling

Datum:

Handtekening sportschoolhouder

Datum:

Voorwaarden Sportschool Van den Berg
1. Het Nunchaku-do wordt gegeven door een door de Stichting Nunchaku Nederland (SNN) erkende
en bevoegde leerkracht.
2. Training wordt gegeven op door de sportschool bepaalde dagen en uren. De beoefenaar zal zich
daarnaar moeten richten in verband met het algemene karakter van het onderricht. Men dient een
kwartier voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn.
3. Elke beoefenaar is verplicht om tijdens de training de door de sportschool voorgeschreven kleding
te dragen.
4. Voor de algemene veiligheid tijdens de training is men verplicht gebruik te maken van de volgende
beschermmaterialen:
Nunchaku-do
- een tok (kruisbeschermer)
- een cap (hoofdbeschermer)
- een officiële veiligheidsnunchaku
- voor de dames wordt tevens
een borstbeschermer geadviseerd

Wing Chun Kung Fu
- een tok (kruisbeschermer)
- een bitje (mondbeschermer)

5. De officiële zwart/gele veiligheidsnunchaku mag alleen worden vervoerd van en naar de
sportschool mits deze is opgeborgen in een goed gesloten foedraal. Over deze
veiligheidsnunchaku is een positief rapport uitgebracht door het Gerechterlijk Laboratorium van
het Ministerie van Justitie te Rijswijk, onder nummer 88.10.20.29/XIII.
6. De sportschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van persoonlijke
eigendommen. Alle trainingen geschieden op eigen risico. Kauwgum en/of ander snoepgoed,
lange nagels, ringen, kettingen, oorbellen, etc. worden tijdens de training niet getolereerd in
verband met de algemene veiligheid.
7. Betaling van trainingsgelden geschiedt op de eerste trainingsdag van de maand. Gelieve met
gepast geld te betalen. Bij betaling dient de trainingskaart mee te worden genomen.
Dit kan ook via automatische overschrijving. De bankgegevens van de sportschool zijn:
Sportschool Van den Berg
NL62 INGB 0007 3564 51
Tnv: De desbetreffende sport en de maand.
8. Het overeengekomen lesgeld zal ook dienen te worden betaald, indien de beoefenaar, om welke
reden dan ook, aan enige les niet deelneemt, tenzij de sportschool hem/haar van die verplichting
tijdelijk heeft ontheven, hetgeen dan echter zal moeten blijken uit een schriftelijke verklaring,
afgegeven door de sportschool. Kun je één of meerdere malen, door wat voor omstandigheden
dan ook, niet komen trainen, laat dit dan weten.
9. De beoefenaar die de verbintenis met Sportschool Van den Berg wenst te beëindigen, behoort dit
schriftelijk kenbaar te maken.
10. De beoefenaar onderwerpt zich aan de door de sportschool vastgestelde reglementen en
verklaart hierbij die reglementen te zullen naleven. Zulks in verband met de noodzakelijke orde en
discipline, welke ten enenmale noodzakelijk zijn, wil het onderricht goed en veilig worden
gegeven.
11. De sportschool schrijft beoefenaars uit het register en sluit deze uit van verdere deelname bij
acties tijdens of buiten de training, die de sportschool direct of indirect schade berokkenen.

