AIKIDO STICHTING ‘JIKI SHIN KAN’ UTRECHT
Cremerstraat 378 3532 BS Utrecht
Postbank NL54 INGB 0001 4487 13
Homepage: http://www.jikishinkan.org
(06) 53832287

Inschrijfformulier aikido stichting Jiki Shin Kan Utrecht
Aandachtig doorlezen, ondertekenen en inleveren bij het bestuur (Vanda, Ruben of Feico).
Ik betaal bij aanvang van mijn trainingen lesgeld. Hiervan worden o.a. de ruimtes, materialen en
docenten betaald. Ook het lidmaatschap van de Aikido Federatie Nederland (AFN) wordt hiervan
betaald. Het lesgeld voldoe ik iedere maand voor de 10e van de maand. Het lidmaatschap van de
AFN is verplicht. Door het lidmaatschap kan men meedoen aan stages, zomerschool en examens.
De opzegtermijn van de stichting is één maand, voor de eerste van de maand. Er dient schriftelijk per
e-mail (bestuur@jikishinkan.org), opgezegd te worden.
Het bestuur van Jiki Shin Kan adviseert leden met klem zorgvuldig met hun persoonlijke eigendommen
om te gaan. Neem waardevolle spullen mee de dojo in. De Stichting is niet aansprakelijk voor eventuele
ontvreemding of beschadiging van eigendommen.
De instructeurs zijn niet verantwoordelijk voor eventuele blessures. Mocht je bepaalde lichamelijke
klachten hebben die van invloed kunnen zijn op de training, geef dit dan tijdig door aan de instructeurs.
Aansluiting bij Jiki Shin Kan kost €39,50 per maand. Op vertoon van U-pas, €19,75 per maand. Op
vertoon van Studentenkaart, € 29,50 per maand. Deze kosten dienen maandelijks worden overgemaakt
op rekeningnummer NL54 INGB 0001 4487 13. Voor U-pas- en Studentenkorting moet een kopie van
een geldige kaart mee ingeleverd worden, of uiterlijk binnen 10 dagen na inschrijving. Zonder een
kopie van de U-Pas, worden de volledige kosten van de cursus helaas in rekening gebracht.
Trainingstijden Jiki Shin Kan, Utrecht:
Maandag
Dinsdag
Vrijdag

20.00-21.30 uur
20.30-22.00 uur
20.00-22.00 uur

Voorletters & Achternaam
Roepnaam
Adres
Postcode & Woonplaats
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
Beroep/Studie
U-Pasnummer (indien relevant)
Hoe bent u in contact met ons
gekomen?
Ik verklaar van het bovenstaande kennis te hebben genomen en mij
hieraan te zullen houden.

Plaats & datum:

Pasfoto
Handtekening:

